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mal dogma del sentit de .demo
tant
ségle -xiX, el
creure que el polític respón a la iniciati
va de les masses, com autómatasistemá
tic, d'una voluntat col-lectiva, imprecisa
i interrnitent. La multitut no pot crear,
perqué tot ço que és nombrós és inco
herent i la cread() exigeix la Inés fina
unitat: adhuc una unitat elaborada, ja
giré, per defalliments d'humana natura,
la nostra creació no és mai mornentania
sinó penosament consecutiva.
La missió de la multitut, políticament,
és doble: li escau Pangurar, no paS
alió que será convinent recaptar, sinó
un ~bol, sovint incomprés, ano que
tota hora apremiant, de la nova catego
ría o nobilitat; i després, quan el polític
ha precisat el continglit-ideal del áímbol
i arnb un esfor'ç ininanCable ha conver
tit la imatge _vagarosa eh programa ar7
ticulat, la multitut té la missió amb él
seu bon desig de belleses i veritats nove
lles, amb la impúlsió generosa de la
amb una impa
seua gran esperança,
ciencia inlaçable, de donar al polític la
força de cada instant i exigir-li la fideli
tat al ideal. D'aqueSta ségona missió de
la multitut, pot dir-se'n un imperatiu,
sense que aquest mot, tant prestigiós
en
la que podriem dir-ne l'antiga po
lítica moderna tingui la més feble raó de
sentir S'en ...decebu.t.. Una petita idea,
simple com totes les idees fecondes,
potser erá nada entre la angoixa d'una
derrota, amb les apariencies d'un fan
tasme enganyós; potser tant comoda:
rnent Phavía duta un atzar benaurat que
la feia sospitosa de vana una tal manca
de treballositat i de dolor. Potser el poli
tic, en el moment de llençar-la. com un
axioma, amb una sonoritat que ja sem
blava triomfal, encara se sentía el cor
oprimit de quins podrían ésser sos ave
ranys i sos destins. Passen dles: la
petita veritat ha fet son camí, no pas
misteriosament, peró amb tanta de sen
zillesa que la gent gairebe no l'ha vista
passar. I, talment, els ha -cbrpresoS -totá
d'una mirada. La petita veritat esdevé
univerSal:. son inici fou tenue, pensatiu,
com un só d'óboe llunyá; després
•Es

un

cracia—ja

•

,De la premsa
caiguda.
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fi d'evitar molesties

innecessaries

de reclamacions, avisos
de gir, etc. Com a formes molt avin.ents
de pagament
la librança, el

senyalem

giro postal, els segells.
A.demés, tingui's present, que la sus
cripció anyal és daes pessetes més ba
rata que la trimestral o
semestral.

.

ganten,

repeteixen en graduadas im
proporcions totes les veus. de la
orquestra, d'aqueixa muestra d'espe
el

menses

rits humans que devegades també sem
bla que estrafaci la armonía del» vent
dins les arbredes o l'ira de la mar. Lla
vors tornareu a sentirnboe wierepeteix
el seu plany conegut. Mes ja no pot aca
bar-lo: li arrebacen a m.ig camí, no hi ha
in strument que no el rurnbegi en la més
joiosa exultació. ()regar la veu particular,
heusaquí l'obra de la multitut. Del seu
irnperatiir "s'en pot bellament dir una
adhesió despótica. I així és com la mul
titut crea el fat.
Quan en Cambó llença _dins la Lliga
Regionalista la 'idea d'una intervenció
en la política general espanyola, u havía
calgut una vera abnegació Cívica per
arriscar-se a declarar una , veritat.que
semblava neixer amb garantíes d'impo
pularitat. Peró la veritat, dita planament
i serena, ha fet el seu camí. Un procés
inVisible ha Modificat gradiosament els
esperits catalans. Extraordinaria llétesa
de la .nostra reáempció nacional! Es mor
ta una rnalfiança 1 nat un sentit de digni
tati Antigues lliçons, ara recordades, de
historia ibérica, actuals circumstancies
polítiques del món, estranyes correntíes
deis llibres i les coses han aytida.t la
trasmudança. I ara, al endemá de les
eleccions provincials, una sola veu s'es
feta sentir a Catalunya, de la conciencia

patriótica popular:
Heusaquí l'ajut
per aquella intervenció que ens havíeu
La intervenció: en la política espan
yola: heusaquí el nostre imperatiu.
Heusaquí unes paraules que ressonen
pels aires, encara, i que cal transcriure
—

el brancal de la resta que organitza
la lliga Regionalista pel primer diumen
ge d'Abril. La passada victoria té per
significança un bell i saonat imperatiu.
en

PRÓXIMS A soxurxR
EL GENESI Publicació de l'Instztut d`
Estudis Catalans, traducció de MOSSEN
CLASCAR.
VOCABULABI ORTOGRA.FIC,:segons
les normes publicades per l'Institut,
compost per en POMPEU FABRA.
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L'equivocado fonamental deis sepa
ratistes es l'haver pres el separatisme
que tot el mes sería un medi,—corn un
fi. Si els preguntessiu per qué voldrien
separar-se d'Espanya, us respondrien
que per a conseguir l'independencia de
Catalunya---com si no fas de temer una
mes grossa servitut.—Peró ja no els
pregunten res més. Ni us sabríen dir
qué en faríen de la independencia.
Qué en faríen! Pobres animetes més
espanyoles—en el mal sentit de la pa
raula,— del que pugnen sospitar, con
tinuaríen feudataris de les cultures fo
ranes o vegetaríen en l'ausencia de
tot
ideal; de tata civilització. D'«Els Se
gadors» ne faríen una «Marcha de Cadiz»,
de les Bases de Manresa una Constitució
apriorística i doctrinaria, deis catalans
una mena de hidalgos o d'almogávers...
La Ilur historia de Catalunya sería tant
artificial, tendenciosa i desfocada com
l'historia d'Espanya que expliquen a
les escales: Universitats.
La inve-rsió dels termes causa un de
sordre irreparable. L'establir com a fi
nalitat el que no passa de medi, cons
titueix una obsessió, una deria, aixó és,
una intenció del subjecte que no coin
cideix amb el fi que la naturalesa, que
Pordre objectiu de les coses, propasen
a

l'enteniment.

El separatisme, en canvi, ha estat
civil i pot tornar a ser-ho, pres com a
medi, usat com un tóxic medecinal.
Ja hem vist.com la fasa separatista
del nostre moviment nacional fou un
bé. Fou com el sacrifici _cl'Abraharn, una
prova de la nostra fé. Quan les nostres

multituts

disposades

al sacrifici
cruent, a renunciar a tot, per amor de
Catalunya, la Providencia els feu adonar
de Pangel enverdiçat, el coneixement
més pregón de les realitats els feu capir
que per a conseguir pera la nostra terra
el rnáxirn espandirnent, no cabíen aque
Iles renuncies sangonents.
Passada i venguda la crisi separatista,
Catalunya ha restat immunitzada contra
possibles aixelabraments. 1 ja ara es
l'amor i no l'odi el qui posa, deveg-ades,
en els nostres Havis
censures contra els
detectes d'Espanya. Fan mal fet alguns
al tres espanyols d'ofen.dre-se'n amb
aquell fals amor filial que preté el dret e X
clusiu ésser irreverent amb la seva _triare.
Corn si n_osaltres no en fossim també
fills! Com si fos molt digne el veli
costum espanyol de maldir del nostre
per alabar el foraster. En aquest punt
podríen els inconsútils d'altres indret,
eren

apendre espanyolisme de nosaltres.

Aquest bé que el separatisrne transi
tori ha causat al procés nacionalista de
Catalunya, pot així meteix produir-se
en
l'esfera individual. En aquesta es
fera, sino passa d'hipotesi de treball,
si no és més que in potentia—usant un
bell recurs
escolástic,—o
ésser
d'un dina
citador d'energíes, pot
misme ben contrari d'aquella ineficacia
terme

dels

sus

un

separatistes rectilinis i seccionistes.

Pero,

tal

com

l'irnaginern,

ésclar que

es pot calificar de separatisme

quasi
certa repulsió com a
que implica
predominant,—
és clar que és mes
forga
no

una

acte rnés

intens d'amor

la
Es

aviat un
terra, de purificació d'aquesta amor.
una
renuncia previa, no per despit,
sinó per sacrifici voluntari. Es la volup
tat esperitual d'arribar per una vía d'as
cetisme patriótic a un moment mental
afectiu de renunciació de tot, 'fins d'un
a

rnateix,

per a restar mes estretament
amb 1' umum necessarium que, en
aquest ordre com en tots, existeix, no
pera recolzars-hi i afeblir-s`hi ami ero
tismes inútils, sino pera afermar-s-hi
reconquerir amb plena justicia, i sense
perills de desnaturalització, tot go qui
fou successivament renunciat abans.
La dinámica d'aquest enginy pot
demostrar-se experimentalment. Cal no
més observar l'eficiencia de les actuals
joventuts nacionalistes qui totes elles
s'han depurat i fortificat amb aquest
procés d'ínterí renunciarnent per amor
de Catalunya.
Elles son les més iberistes—i, si es vol,
les més espanyolistes,—d'Espanya i de
Ca.talunya. Ja, al curar de les coses
nostrades, per catalanes que siguin, cal
proclamar-les— si no s'es separatista de

junyit

Ve un -poc tardá, ja passada la Pasqua,
el parlar del diumenge de Rarns, pero
així sembla que Jesús está entre nosal
tres, encara sense les ferides.
El diurnenge de Rams ún entra a la
iglesia i primer s'imagina que hi ha
nascut un bosc de llorers i palmes asso
lellades, pero, quin vibrar aquest bosc,
ara
com
si tot just tremoles, ara amb
un frenesí d'alegría o avangant-se fervo
rós cap a la benedicció! Es que el vent
que l'agita és el propi alé de les animes,
viu de la saya que tara florir humanes
primaveres quan els pares d'avui ja par
lin de la Ilur vida corn d'un afer liqui

dat.
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Paltre banda,—espanyolistes. Perqué
és sobre Catalunya renaixent i sobre
les altres nacionalitats revifades de la
península que s'hi ha de reconstruir la
nava i veritable Espanya.
Ho son també perqué per la seva ex
pansivitat, no es limiten a lo nostre, sinó
que tendeixen a la afectuosa intervenció
d'Espanya i en la seva po
en les coses
lítica generar. La llur acuitat fa que
entenguin els problemes de les altres
regions i contrades ibériques i que schi
interessin, més, molt més que els re
tórics vulgars de Barcelona i de Madrid
qui sosten_en, sense saber rés de rés, ni
sense altre nort que l'egoisme, l'incon
sutilitat de l'Espanya oficial i de ser més

estantices i exótiques institucions.
Amb aquest• daler de assimilació i de
plenitut. a les joventuts nacionalistes
no les basta l'influencia castellana. Ne
•

volen més d'in.fluencies, en el que tenen
de nodridores; i amb singular esment
cerquen les deis altres pobles de raga
llatina.
Si aixo es ésser separatista, ho serien
per excés i els qui en faríen blasrne, da
ríen palesa nostra de llur coquin?,ría
espiritual. Rés mes migrat que l'enge

losiment exclussivista.
Amb aquesta comparanga exemplar
de les actuals joventuts nacionalistes
amb els qui mes abusen del món d'Es
panya, d'una banda, i amb els qui ju
guen a fer de separatistes arcaics, aca
bem aquesta petita serie d'articles, per
considerar-la una de les mes fermes

justificacion.s d'aquest

nostre

optirnisrne

estudiar-lo per via de compa
raci5, hem comengat per anomenar-lo
que, per

retrospectiu.
J.

BOFILL

El mil lor Oafb és el torrefaete de La Es
trena.
Carme, (Davant de Betlem),

Infants sobre

tot són els que tenen les

palmes i llorers, i
chor rnenys nom
brÓs de gent del poble, gairebé tot do
un

humils. Regna entre ells una des
preocupació ignocent del significat reli
giós del pas commemorat per la Iglesia;
nes

ells porten els rams a un Jesús que, mes
que en els textes de l'Historia sagrada,
el senten en un recóndit impuls, en una
fervorosa alegría que s'encornana.
Ve que allá al davant potser unes
mans impacients han
somogut un llar
o

picat

a

amb

urí tronc

de

pal

bran

es posa a tremolar, a
colpir les liases de cap a cap del
temple; un fregadig de verneda i una
ma

dar,

i el bosc

terra

a

1111
olor de llorer s'escampa per la vall om
ueta de l'iglesia, assobre de la qual hi
sospesa, arrán deis finestrals, la pol
'ína del sol de les nou. Ha bastat que
ilO

rara

es

sorollési

s'ha donat per

truca

jerusalem.

Peró el

caminar i

quin

és aquest poder que li infón la vi
bracio col-lectiva de l'aclamació, si no és
Jesús que hi -baixa cada an.y com un

Poso.

laaíteixa

primaveral?
?Que
donarlem nosaltres,

vent

no
els que
paguem de la traga de transcriure
-bellament els pensaments, per que les
nostres paraules diguessin tant com el
que diuen palmes i llorers en rnans dels
nois i del poble?
Bosc nirviós i alegre, apaibaga la re
canga perdurable de la Passió amb la
teva alegría que no té memoria i encara
menys ulls per les imatges de dolor!
EsvaYda la processó, el bosc es posa a
.

que en vi
que havent vibrat una rná fa
brin un rniler, i pren un senyal per una
in.piració, només per ser avui diumen

ens

ge de Ranas.

Solidaritat religiosa, docilitat pródiga
deis infants i del poble que encéns les

Oh, Déu meu,
de la Passió sota
i Ilors!
el bosc de palmes
d'aquest
bosc esdevé a
L'estremiment
furia
joiosa
i dura més
rnornents d'una
alegríes col.lectives..,
esborreu ara la imatge

cim per mai

más

un

III

tot de la

i el colpejar en terra, el bo-sc de palmes i
llors sembla avangar-se cap a l'altar ra
diant com un cel d'or on corren boirines
blaves. Una sola branca, si me n'ha do
nat d'esgarrifances, al cap d'arnunt de
de criatura blanc i nirviós,
un bracet
v.na branca Minga de Ilorer que s'aixe
immortal. El bosc
cava amb una tensió
sencer implorava entorn d'ella, pero no
-

sé

perque en tal

moment la

pobreta

-

yo

luntat decidida d'aquell brag privat de
sang m`ha semblat l'anima visible de la

imploració.
Jesús tornará. per passar revista al seu
estol d'humilitat i ignocenta joia. Mi
reu-se'l, ja baixa a la fí, baixa entre els
ministres que també porten palmes i re
membren en cants l entrada a jerusa
lem, i passa pel mig del bosc que es va
gitant de cara a dl. Peró, ?cóm és?
?Vos Senyor, ja clavat en creu, darrera
el vel morat, en plena joia deis ranas?

iQuina dolor, cristians;

des

d'aquella

hora del Calvari que en les commemo
racions Inés alegres en el
mateix del
cor

Hosanna,

tenim de sentir-hi l'eco del
eum! Brota arreu la passiona
ria, brota en la propia coya on l'Infant
Jesús és nat; mentres l'adorem, la creu
ja presideix l'altar. I avui el remoreig
de la Passió ve de l'evangeli de la rnissa
a
arnb el deis ranas alegres;
la
passionaria, sense dl baver-ne es
ment, brota al cor del bosc. Pel mig
d'ell passa jesús a la Creu en rn.ans
del subdiaca, i
essent fóra de l'iglesia
és_anab el cantell de la Creu que aquest

Crucifige

barrejar-se

borne del

Forma. De la
ment
en

importancia d'aquest ele

essencial, constitutiu, fonamental

tata obra d'Art

més;

plástic

no

parlar

cal

en

•

estabilitat, encaix,

i relleu o
clar-obscur com inter-nos, s'anomena.
Alguns del clar-obscur ne diuen valors
agó és una equivocació, puix si la pro
porció, encaix i contorns són les limita
cions superficials deis objectes, el clan
obscur es la manifestado de Ilur volum o
relleu. L'errada está en que's- cordón el
contorns

clar-obscur —rnanifestació de relleu,
pura forma—amb un ombrejat especial
que és manifestado d'un sentirnent de
o color, com ne diem nos altres tot
i tractantse d'un blanc i negre..E1 valor
ja hem dit el que era i cal no confondre
si no`ns volem desorientar. Co que
diuen valors aqueixos tals i s'empenyen

llum,

pregonar-ho, és purarnent un sub
terfugi per fugir deI relleu, elernent es
sencial per- a completar la forma; ele
les lleis que hem
ment subjecte
en

ano

a

menat

precises,

del

afóra del

jou

de les

voldrien escapar.
Sentem doncs que la Forma

quals

en

es

quat és

lectors de CATALIJNYA,

(*) Jo pensava, en benefici deis
sospendre aqueixes senzilles «Orientacions», puix ja van
prenent un aire forçosament técnic í naturalment árid, de
pirofessionals; peró l'amic Car
poc interés pels qui no sien
seguís; traspasso a ell tOta la respon
net s'és obstinat que
endavant.—N. de l'A.
sabilitat, arnb el perdó dels lectors per

temple

que pas
una dona i

Del carrer sha acostat a
Ii dern.ana una rarneta del llor bereit,
també en aquest acte com en aquell gest
immortal del braget nirviós d'infant
erguin.t se cap a la benedicció hi caben
pen.samen.ts i pensaments d'eternitat...
Guardeu aquests rams, can s'acosten
victories. El Senyor ve, no se sab mai
quan; felig aquel' que a la seva entrada
tin.gui adins de l'anima la saya que tor
a palmes
i llors nornés de
na la verdor
tocar-los, que aplega mil arbres en un
sol bosc palpitant girant-se cap a la llum.
saya

JOSEP

LLEONART

(*)

descompón
d'objectes,
proporcions, estabilitat, en.caix, con
torns i relleu, éssent els primers per go
que's refereix a superficie i l'últim per

classificació

l'an.terior article varem in
tantar demostrar-ho i insistirérn; an.em
ara a estudiar la arnplitut d'aquest ter
me en go que a execució d'obra artística
se refereix.
En Forma, per quant és classificació
d'objectes, podem considerar-hi els ele
ments constitutius següents: proporció,
ne

vegada

poble ja grisejant

1{,

dregar-se. El poble,
significació de la

desmemoriat i
diada, frissa d'esm.a per la benedicció, la
demana ara rnateix, i a més del fregadic

una

esclarigant per les víes. Al seu pas
s'Elan allargat mans rápides per arreba
gar alguna branca-ben.eYda. Al bell eixint
es va

estona. Aleshores, sense haver-hi en la
aire crits de victoria, hom sent registra
da en el rnoure's de les branques l'acla
mació de les ánimes; cauen fulles deis
llorers, algunes palmes es contorcer” del
,

,

a

no's recordani medita, sino que s'entre
ga amb fe misteriosa a l'alegría. .zDoncs

en

-Poder semblant al que tenen en la
naturalesa la primavera, o el
invis.ible
i present arreu! Més que
yent
gerrnanor
aix.ó: una sobtada virtut de

,

per entrar

bosc humá, oblidadig d'aqueixa omni
presencia de la crucifixió de l'Ignocent

„

tés tot el
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es

en

que's refereix a volúm.
La Forma quan se multiplica, quan
és un conjunt de diversos objectes o
formes, dona lloc al que s'anomena
Composició, paraula que's pot descom
-pondre en dues: Silueta, quan se tracta
d'un sol objecte i Cornposició propia

go

ment

dita,

tractant-se

d'agrupado de

diversos elements.
*

Proporció. Aixís com al tractarse deis
elements constitutius de tota obra d'Art
plástic coLlocarem la Forma en primer
lloc, tractant-se d'aquesta, entre les
-parts que la integren devérn col:locar
en primer
bloc, sen.se por d'errar, la

proporció.

es definir exacta
consisteix la proporció,
puix si bé obeeix a certes Ileis té molt de
de sentirnent, i elssenti.ments són quasi

men.t

en

Molt difícil

que

din per exemple
que proporció és—la harmonía de la
forma.—La proporció, tornant-hi, Phem
posada en lloc preferent perque aixís
impressió plástica que
zona la primera
tenirn del objecte és Ilur forma, aixi
també la primera impressió que tenim
d'aquesta és la -proporció. Quan veiern
ens
adonérn
un home de lluny, primer
llargues,
té
el
cap
gros,
les
carnes
de si
el cós curt... ces pro-porcions: i a mida
que s'acosta, anern precisant els altres
detalls. Per aquesta sola condició caldría
ja posar--la en primer lloc; peró ademes
les proporcions interessen tant als nos
tres sentiments de percepció que: fins

indefinibles; podriern
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duna

inconscient, patím si
aquest element essencial; per
aixó l'hem anornenada harmonía; ciar
que la base d'aquesta harmonía és va
riable segon.s l'objecte de la cosa repre
manera

manca

sentada.

El trobar aquest ritrne deis
liur forma i la relació amb
nostre ús i sentir, és el triomf de l'artis
ta que ha consegueix. Indubtablernent
que la persona humana, per exernple,
amb el cap mes o menys gros i les carnes
Més o -menys curtes no deixa de sub
sistir; mes no hi ha dubte que sentínz

objectes,

mides,

unes proporcions superiors
proporcions tipus: la gloria de la
troballa se la conqueriren eis grecs i
unes
unes

aqueSta

conquésta Ilur

és el que ha per

petuat el seu art, mólt principalment
pel que a figura humana es refereix; po
dem ja avanear sens temor que per go
que a representació de figura humana
atany, la proporció grega es canónica;
cal doncs aprofitar-se'n, no per fer grecs
ni romans, sino per utilitzar aqueixa
ciencia seva aplicant-la a la milloració o

perfeccionarnent

de

PArt

de

humana aquesta proporció té corn a
el tipus grec, tipus de propor
cions, que ve ratificat per una troballa
arqueológica de importancia excepcional
és la impressió del cós de N. Sr. Jesu
crist en la sagrada mortalla que's con
serva a Turín, de
la qual un altre día
ne parlarem amb
la deguda atenció
que en totes les diverses rnanifestacions
d'art plástic, aquesta harmonía de la
Forma és un sentiment finíssirn que
l'artista té de conreuar posant-lo en pri
mer lloc, cercant-lo dins una
unitat ra
cional, essent aquesta unitat relacionada
a mida d'home
per a tot go que a son
ús se refereixi. Per aclarir; un moble
llibrería, per exemple, on no s'arribi
al pany pot estar ben dibuxat, ben
proporcionat en sí mateix dins un
pensament harmónic de l'artista, peró
aquesta proporció és deficient o deso
rientada puix no serveix per Pus al qual
ra

norma

—

destinada. Les piques d'aigua
beneL.
de S. Pere de
están proporcionades al
pensament
neral de Pedifici, pero
des a l'horne que les ha d'utilitzar i
hi arriba... Aquest sentiment de
porció és de tal importancia que el iza,
teix vulgus el reclama sens adonsar
secn, i a la manca d'aquesta qualitat
portan.tíssima de la Forma -se deu el!
fracás de molts deis nostres
en son intent de -produir art modern;
aixó que tenim a casa nostra Un art
pobre moltes vegades, senzill sempre
va

Roz",

ta de la basílica

desproporeiona,

pro:

arquitecte;

sempre

-_admirablement

proporcionat!

Quan__

una obra d'art está bé de
propor.
cions té mólt guanyat en go que a iTa„
presió estética és refereix; no endebades

proporció

és

e

e
a

harmonía.

e

LLIMONA

JOAN

(Seguira)
á

nostre

a

Dret CaCkAá

temps..
A Pentorn de l'home té de giravoltar
quant se produeix per ús i utili
tat seva, a eh l té d'ésser proporcionat,
aquesta es una llei que ha de tenirse
sempre present en totes les arts plásti
ques dirigides a son ús, si's vol anar
amb seguretat pels cam. ins de la fanta
sía. Els grecs i també mólts artistes del

Març 191,?,
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tot: tot

Renaixement proporcionaren prescin
dint de la unitat home; i si bé varen tro
bar

conjunts

proporció

formosos,
forma bellíssimes, caigue
de

harmoníes de
obstant

moltes deficiencies en
el que produiren a ús de Phome, car ÇO
que va als h-orn_éns destinat si no está
proporcionat adecuadament pert vida, té
una certa bellesa tocada de
mart. Podem
dones afirmar en la Proporció, a més de
una relació
harmónica a basa de una
ren no

unitat

en

racional,

que la

unitat té d'ésser
mida d'home quan es
tracta de produir a sa utilitat personal
o
coPlectiva. Recordo sempre la suavís
sima. impressió de sentiment hurna
que'rn feu la visita al Palau de Versailles

adequada

a

contemplar

al

al

costat de

les grans

espléndides sales de recepció les reco
llides i petites cambres particolars
deis
reis. Els artistes de la etat mitjana tant
humana, tant espiritual, trobareri
cant d'aquest sentiment d'utilitat
que po
dem encara assaborir en qualque ci-u.tat
que

per

misericordia

ens

queda

i

en res

d'habitació humana cona el naateix
castell d'Enric IV de Pau, l'abadía de
tes

Clu-ny Franga i

sojorns deis nostres
Poblet i Santes Creus.
Podem doncs sentar- que: la.propor
a

reis ádherits
ció és el

els

a

primer que's

manifestació de

té de

cercar en

Forma—que

en

la

la

figu

ozaíssió del
Si les aparencies no traeixen, el Dret
Catalá des-prés de descuits imperdona
bles i de sofrir mantes escomeses aten

tatories
a

entrar

a

Pintegritat

en

un

de la

vida,

seva

període d'intensa

aspiracions catalanes,

El

l'exposició

tes

poble,

que és la que
proclamávem com de máxima eficacia al
resumir Prenquesta en les planes d'a
questa Revista celebrada. Actitut que si
es manté vigorosa
i sense defalliments
ha de conseguir que, don.ant compli
ment a la llei vigent, quedi
salvaguar

dada Pinstitució notarial que tant inti
afecta a la vida jurídica del

rnarnent

país.

Tantdebó

que

en

procedeix, s'hagués

la forma
-procedit

al comengar les conculcacions

orgánica! Potser

corn ara es

ja abans,
la L'e;

a

ja resolt aquest
plet que encara está -pendent, i
rnentres
ho estiga hi ha perill de perdre'l.
Les entitats'.- económiques;". obraiit,
una vegada mes, amb alt
patriotisme,
estaría

•'

han fet costat

-la representació de les
entitats jurídiques de Catalunya en.l'éX7posició adregada al Govern, dernanant
que's resolgui en sentit favorable'. a..les
a

.

_::•_

demanda, lógica

i

racional,

11

-

pot
esser que deixi el Govern
d'atendre-la
no pot creure`s que s'atreveixi a
resol:
dre sense respectar-la. Els termes de:

titució.

representants del

t(

qüestió 'de les
•

La

va

esperanea no temem veure-la fallida, car
la tenirn fonamentada en Pactitut adop
tada per les forces vives catalanes .i els

la

Notaríes.

recons

plet de les Notaríes, a pesar de to
les arguciés al.legades per la part
contraria sembla que, com és de justi
cia, el guanyará Catalunya. I aquesta

Apénclix

tal

com

cal

són
a

la

no

enérgics i respeetuosos,
gentilesa catalana que

fins és amable quan reclama contra la
detentació del que li pertany. El Govern ha de correspondre no
abusant del

n

d
n

.

,

.t1
a.

poder
no

i resolent segons justicia. Si aixís
ha fes, si la cridoria de quatre dés

vagats cercant coPlocació, peses més en
Panul' del Ministre; si al rnenys la pro:
visió de les Notaríes del territori de
l'Audiencia de Barcelona, no s'ajustés
als preceptes racionals de la Llei orgá
nica: llavors no dubtem que les entitats
jurídiques de Catalunya i les entitats
económiques qui han apoiat la I.1-ur •re,
clamació i tots els catalans amb elles sa
bríen contestar dignament al repte que's

p
:n

dirigiría

a Catalun.ya a Patentar nava
la seva vida jurídica. Llavors,
davant de tots nosaltres es presentaría la
qüestió en termes molt concrets: Una

ment

a

aspiració unanim, fonanaentada en cruel'
com essencial a 1a vida del
ostre poble,
no hauría sigut
atesa pe] govern enca
n

rregat de vetllar per ella.
Aquests darrers dies les carnpanes n°
han brandat sols a sometent per acoblar
els bons patricis en la defensa del Nota
riat, sirió que han brandat tan.:11?

t?

CATAL UNvA
rnotiu de la designació per a la
arna b
idencia de la Cornissió de l'Apén
Pres.lá al Códec Civil, recaiguda en

joia

di Cata

rellevant personalitat de Perninent
la
tractadista de Dret Catalá, D. Guillern
de Broca.

Una volta

panyeia
e

T
-

-

publicat

el Codee Civil

Maig de 1889, amb

es

subjec

eio al disposat en la llei de Bases de TI
gaig de 1888, cornença la lluita entre'l
1. Dret Catalá i el dret del Códec Civil,
essencialment castellá, que intentava
t! abassegar tota la vida jurídica espa
15.

r

ayola•
qual les regions de
especial, singularment Catalunya,

L'enteresa arnb la
Dret
es

defensaren, conseguí que

en

Particle

respectés
quint de la Llei de Bases
l'existencia deis que, erroniament, apel
es

laren drets lorals.
l'art. 12 del Códec

Pero, per més que
Civil, reproduc:15

no

gaire fidel d'aquell art. quint, regoneix,
amb la perillosa limitació de «por- aho
ra», la subsistencia del nostre Dret pri
vat, no obstant la torçada interpretado
donada a dit article per la jurispruden
cia del Tribunal Suprem i la poca fixesa
de les seves sentencies, sovint contradic
tories i afanyoses sernpre de conseguir
la deria d'unificar la legislació espa
nyola,—com si fos cap obstacle a la veri
table unitat de Pestat, l'existencia, arnb
vida propia i floreixent, de distintes le
gislacions especials, —ha estat causa d'in_abrnbrables ingerencies i intromissions
del dret del Códec en punts en els quals
devía esser aplicada la legislació catala
na o el seu dret supletori.
La pertorbació per aquesta causa in
-

troduida, s'imposava

que

fos corretgida

amb la promulgació d'une llei que
donés interpretado auténtica a l'article
12 i establís, duna manera definitiva.
l'estat de dret que havía de regir. Peró
no havent vingut aquesta llei, ro'ns res
ta altra esperança que la formado de
l'Apéndix que autoritza l'art. 6 de la
citada Llei de Bases.
El Sr. Durán i Bas durant el seu pás
pel ministeri de Gracia i Justicia refren
da dos Reial s Decrets en 17 í 24 d 'Abril
de 1899, pels qu_als es norrenaven les
Cornissions encarregades de la formació
de l'Apéndix en els distints territoris
del Dret especial. Se constituí a
Cata
lunya la Co-rnissió corresponent i hem

arribat a Pany 19-13 sense que s'hagi fet
res definitiu. Entre'ls
individus qui
formen forrnaven—car algún n'hi ha
o

d--e

naort —la

Comissió, cal distingir tres
eis de qui no han fet rés absolu
tarnent, els qu-i han fet auelcom. arnb
mésO
T1 y, discutible
icutible criteri cien-ter-1c,
Per6 orfe
d'eficacia
com a treba.11
parti
cular i no coi
iectiu
per últini, el, d'a
qui hi están treballant sen.e que
mai arribin a
grups:

_

_

•

e
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tretze anys -com han tran.corregut
des de que fou creada. la Comissió ré. ba
en

fet,

i m-entres

Catalunya

va

esperant Pa

complirnent duna tasca trascendental,
Pedifici de les seves institucions jurídi
ques va esquarterant-se, rnanzat d'un
redós on sostenir- se i defensar-se.
En 1903, els aciençats i rneritíssims
jurisconsults, En Francisco R_ornaní

Puigdengolas (q.

a.

C.

s.)

i

en

Joan

de

Deu Trias i Giró, publicaren un notabi
Iíssim avant-projecte, el qual, Del sol fet
de publicar-se com a treball particular,
sembla presuposar disconformitat o pe

part dels seus companys.Aquest
esser discutit, pero
és indubtable que constituía una base
ferma per damunt d'ella assentar-bi
treballs posteriors fins assolir la forma
do definitiva de l'Apéndix; pero del
1903 ençá, la Comissió, ni individual ni
resa

per

avant-projecte podía

col-lectivament,

vida,

ha donat fé de

rnentrestant s'ha anat

espatllant i

i

estra

fent la figura legal de Catalunya.
Realment és una vergonya nacional
que un poble qui diu voler refer Pedifici
de la seva nacionalitat, del qual un deis
carreus més consistents n'es el Dret Ci
vil, no obstant per peresa i manc
bient encoratjador, deixi passar el temps
sense portar a
realització el que, ditas
Pabsorció centralista, n'asseguraría, en
bona part, la seva existencia.
En veril at sembla que s`hagi oblidat a
Catalunya el Dret patri, fonament de la
seva admirable constitució familiar, pa
lesador del seny de la seva nigaga. En
tre'ls valors que Peclosió formosa de la
riostra Renaixença ha posat en circulació, el del patrimon.i juridic catalá apar
baver quedat arreconat i considerat com
de poca importancia, talment com si fos
desconeguda la seva virtualitat en la
ponderació dels valors espirituals d'un
renaix i fretura seguir en son
avenç la ruta dreturera que li senyala el
reviscolament de la Raça.
La primera etapa del nacionalisme,
la Riba en la seva
ens diu en Prat de
admirable «Nacion.alitat catalana» que
con.isteix en «Primer de tot es esser:
altre, viure la
esser un mateix i no un
propia vida i no una vida enrnatllevada».

poble qui

«No rebre la llei de

fora,

propies entranyes,

esser

treure-la de les
llei de si ma
teix». I la substancia d'aquesta afirma
ció de la riostra propia personalitat,
e:quin dubte hi ha que's troba encarnada
en la venerarla_ legislació catalana qui
ens dón.a vida, carácter i força?
La forrnació de l'Apéndix Catalá és
duna trascendencia immensa si es fa no
barroerament, sinó arnb tata cura i dili
gencia, estenent-lo a totes les institu
cions civils qui donen fesornía propia al
Dret Catalá, per tal que constitueixi la
seva veritable codificació, can, com amb
gran justesa i valentía afirmava
Notani gironí
Saguer en la
seva bellíssima conferencia, una
de les
cfel cicle que Pany passat organitzá PA
cademia de Jurisprudencia i Legislació:
«devern els catalans, fundant-nos en la
Llei Suprema entre totes les lleis, que
es ço que és inherent i inseparable de la
naturalesa de les coses, redreçar-nos con
tracl present estat legal, i en sa conse
qüencia formular quasi un veritable Co
dec, on s'hi buidi tot el contingut del

Dret Civil Catalá».
A aquest

fí cal

treballar de ferrn

prenent-ho a tall de
amb plena conciencia,

descans. No

sense

distracció,

sinó
l'obra més capolal que pugui
acomplir un horne.
A fi de fer tasca més profitosa i segu
ra, creiem que fóra de gran conveniencia
que als especialistes en alguna de les di
ferentes branques del dret civil, els
fos ericomanada la redacció de la part
respectiva de l'Apéndix i que després
una comissió deis més eminents juris
consults, posseída d'un científic sentit
orientador, estigués encarregada de fer
l'obra de conjunt, ordenant els treballs
parcials i procedint a la codificació ge
neral.
Pero, aquesta tasca, sobretot la darre
cona

a

-

ra,

no

pot

pas

fer-se

estones

a

perdu

ni tenint el cap ocupat en altres ca
bories i especulacions. Els homes qui
es dediquin a
aquesta magna obra, no
sois han cPesser com-petentíssirns, sino
que, mentres duri la tasca, han d'ern
prar-hi el millor del seu temps, sense
distreure'l per rés en les ocupacions del

des,
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II-ur despatx

d'advocat; i a fi de que
guessin prescindir-ne per com-plet,
dría que la perdua que
perimentessi-_n_, els fos

per

un

cantó

po

cal
ex

altra part
degudarnent recompensada. Per aixó el
mateix Dr. Saguer en l'acabamen.t de la
seva
conferencia proposava, que fos
oberta una suscripció entre els profes
sionals, les entitats económiques i les
corporacions -provincials i municipals
de Catalunya perqué, amb el crue's re
caudes, que no deuría esser inferior a
3o1000 duros, fos en part recompensat
el treball deis jurisconsults encarregats
Aital
de la formació de l'Apéndix.
quantitat arnb un xic de bona voluntat,
no
sembla pas difícil recullir-la, molt
rn- es quan tot sovint veiem que's gasten.
molts de diners en afers que tenen, evi
dentment, molta menys trascendencia.
El nomen.ament d'en Guillern M. de
per

Broca., personalitat distingidíssima

aviat será. un
estat esperant Catalunya.
Perxó h.ern volgut aprofitar
moment de joia, per contribuir

aquest
a

for

d'Opinió qui segueixi amb
interés tot el que's refereix a la qüestió
trascendentalíssima del nostre Dret Pri
vat, fent de passada algunes indicacions
mar un

estat

que hem estimat

cap intenció

pertinen.ts i
qu.i

d'alligonar

a

que,
no

sense

ha de

menester-ho, esperem serán rebudes be
nevolament, com a dictades que son pel.
pregón amor que sen.tim en.vers el Dret
de

.Catalunya.
jAumE

BOSACOMA

Girona

IIICEER4E Rnzenumm
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en

el domini del Dret i d'una competencia
activitat unanimament regonegudes,
fa concebre falagueres esperances que

-

ha

anys

tants

fet go que

::5I-7-1525'
r,

5

•
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cal fer. Poseu

temple
pintura de terna que desvii Patenció
del creient vers la contemplació de Deu.

Ja hem

dit senyors, que aquestes Ileis
havíen d'observar-se solarnent en go
que's refereix a la materia, és a dir, en
les Arts constructives, sinó en les Arts
d'imitació, perqué elles no són més que
copies de la Materia.
Més, precisa principalment Pobser
vancia d'aquesta Llei en les Arts cons
tructives en el nostre r_noment, perqué
elles ten.en_ un valor social indubtable
ment major que les Arts imitatives. I
és aixís, perqué les Arts d'imitado, per
fruir de la seva bellesa, demanen al'ho
me oblit deis seus
afers, i abstracció
complerta; rnentre que les Arts cons
tructives, tot i essent considerades de
més humil condició, tenen Pinfinida
gracia y generositat, de posar-se al vol
tant nostre i portar-nos la joia i el plaer
estétic silenciosament, en mig deis nos
tres n.egocis, fins i tot d'aquells que
més apartats síen de tota idea d'Art.
En veritat, en totes aquelles mostres
d'art que viuen en el camp infinit que
va
de l'arquitectura al vas burnil de
terra cuita, que no tenen altre medi de
fer-se estimar que la seva forma indicant
obediencia a Phome i complacencia
per ell; que no van dirigides a res mes
que a engalanar l'es-pai amb Ilur presen
on s'aclara la raó de la llur hurnfl
condició de servidors, hl ha un valor de

simpatía indubtablement per a Phome
mes fort que tota aquella sim
patía i atracció que pugui tenir una
bella obra de pintura, que ve a ésser en

normal,

relació a un bell pot cerárnic, corn una
dóna inútil peró formosa, en_ la qual
vista la gracia del cós, tot hi és vist, car
no queda a dintre cap d'aquelles virtuts
amagades, Pexercici de les quals fa
créixer l'amor i el man_té fins i tot en
aquelles obres de pintura dita de cava
llet; es a dir, en aquelles obres que no
serveixen per a decorar, o són part d'un
conjunt utilitari, les mes belles, les mes
altes, les que arnb més devoció hagin
complerta la Llei de Reialesa; b_i manca
un fons, un fons de virtut social, perqué
elles aparten l'home de la seva ruta
normal, per emportar-se'l i abstraure'l
a tota altra cosa que no siguen elles.
No volem pas dir que s`hagi d'anar a
la seva abolició, ni que Part deixi de
crear

representacións humanes, típus

dels movirnents i deis sentiments de la
especie, concrecions i resüms dels esde
veniments representatius, moments de
de delicia i d'encant
sempre lluny de tota

perioritat,
per medi

car

en

la natura, més
de su

pretensió

qui veritablemen_t realitza

de formes una acció Moralit
zadora, no ho fa pas amb aquelles qui
criden al vianant qui passa, sino amb
aq_uelles que li porten l'alegría a dintre.
En aquest ordre únicament podem
donar superioritat a la pintura decora
tiva, com per exernple, el retaule o la
pintura al fresc. En el temple la pintura
hi té un ofici, car és allí el lloc de la
contemplació, i tot el que sía aconduir
l'home a go que contempla és feina que

un

que el diátregui del fi que va a
i compendreu la seva impropietat.
m_ateix l'hern de cornpendre doncs.
sernpre i en tota ocasió que la pintur

compljr:

o

esculptura

distregui deis fins de
quotidiana, car el
perfecció está en
l'alegría en aquesta vida

ens

la nostra vida usual i
secret de l'humana

trobar el goig i
usual i no apartar-se d'ella.
Compendrem aquest mal ofici de la
pintura dita lliure, si tenim en compte
que ella és nascuda en un temps de dt.
cadencia. Filia del Renaixement, porta
el segell duna societat paganitzada que
s'apressava a multiplicar arreu els ele
rnents de sensa.ciá i de gaubanga. Irnpo
tent per a crear la gloria d'una forma
nova, que respongués al sentit del seu
moment, encarrega a l'erudició la re-'
constitució de les formes classiques,
nascuda del goig de l'harmonía que's
descobreix en tota forma raonable i ve
ritablement obedient a la configuració
moral i física de l'horne, s'en va a cercar
el goig estétic, per nous camins, creant
imatges i tipus de sensació, molt bells,
peró qué per fruir-ne cal estar sense

fer
no

en

res.

Aqueixa pintura i aqueixa esculptura
dels grans temps, és el vas on va a es
corres la febre de tota una societat qui
manca a la Llei de la Reialesa. Mireu
Renaixernent d'Italia amb totes les seves
gracies externes, i en lloc trobareu que
s'acompleixi aquesta Llei. Tot son co
lumnes

sense

esforg,

cóssos

guarnits

amb vestidura classica, peró amb anima
d'un abre estil.
Perqué senyors, retornant a la Llei de
les Formes, aquestes, tal com no són
un fet disgregat de les lleis
de la mate
ria, tampoc ho són de l'anima de les
coPlectivitats, ni de les civilitzacions.
Unides a l'home per tots costats, se
mouen per la seva mateiya llei, i varíen
quan ell varía, en aquesta ascendent
evolució vers el perfeccionament. I quan
per a
se troba una societat prou folla
desentendre's del principi -cl'organitza
ció de la vida, quan les arts constructi
ves Ilangueixin imitant
formes ja crea
des, i per tant desavingudes an-ila el in°.
ment, és quan se produeix qucampla.
cencia que excita el desig, i quap el
_

satisfá per medis sensacionals
absolutament inferiors al medís esniri

desig

se

tuals.
El barroquisrne és la conseqüencí• a
lógica de totes aquestes penoses desvía
cións, Pabundor, l'ey-cés fins a la sacie'
tat i l'atrofiarnent del. .entits que Porta
la disbauxa.

S- aquella societat florentina del s
S
en
comptes de perdre's en la
_

xv,

angunies del cervell per imaginar, s'han
anat agitant i succeint fins que reunida
realitza
la major potencia a Franga,

trina de les coses mories, i de voler
fer renáixer formes obedients a altres
estats de vida i de sentiment, hagués
sigut la doctrina viva del dolcíssim Sant
Frarcesc, veritable autor del veritable

Renaixement,

repúbliques

hauría pas

artístic dissipador
per

se

calgut les
l'Italia aquell gran esforç

no

de

cornplaure

a

energíes
estétics
de la
els desigs
de les

seves

societat.
Una societat cristiana com aquella no
podía pas trabar complertes les seves
necessitats, la -seva abu.ndor espiritual,
sirnplicitat clássica. Després de tot
en la
la civilització grega és una civilització

seva

allí l'apoteósi de tanta miseria amb la
Revolució.
S'alçaren els punys, les llames de
l'incendi Ilengotejaren sobre'l cel, la silueta sinistre de la guillotina, l'horror,
la mort i la miseria_.. I després el gran
esblaim romántic, un pregón an.yorament del passat, el neguit de les lleis de
la propia•natura que furguen dins dels

i a la complexitat que en
humana
aporten els temps, hi
l'anima
d'elements
una
complexitat
correspón

primitiva,
per

a

satisfer-la.

La vida mateixa era altrament que la
deis grecs, (perqué imitar l'historia, es
pot fer en un moment de comedia, pero
comportava una altra
no a tote.s hores,)

arquitectónica;

estructura

i

ells,

en

classiques.

Estudiaren rnált l'art grec, pero s'en
deixaren el .millor; el seu sentit estruc
tural. S'enamoraren de les formes,

.conéixer

ser

la
sentit, i
moriren.
Llei de Reialesa, i- per aixó
Molta gracia i poóa consistencia. Els
se

el

mancaren

a

l'exterior i

morí el
díes
de
Flo
Sentit moral. Els darrers
bornes
Els
rencia son el caos, l'horror.
s-'apunyalen per les cantonades, les en

homes

s'avesaren

vejes s'aixequen

a

com

nes, els odis bramen

a

serpents malig

d'un cap

a

l'altre

de la ciutat damnada, i ni totes_ les gra
cies de les seves arquitectures,_ ni totes
les belleses .de les seves pintures, ni to
antigues renascudes,
tes les glories
foren prou per fer tornar vers el seu
veritable camí, a aquel' Pobre poble que
havía perdut les taules de la seva llei.
Des d'aleshores, senyors, des de que
foren oblidades les pureses i les raons
de l'art cristia, des de que va perdre's
l'estructura del
el veritable sentit de

temple clássic, dominant.

a

Europa

en

les solemnes catedrals gótiques, mera
vellosa harmonía de forces en tensió. el
rnón s'es anat alimentant de les engru
nes d'aquell festí de disbauxa, que atre
gué amb els seus crits, amb les seves
elegancies externes, arnb l'encant del
seu horror a tots els
nobles del nostre
-continent. Fins ara, ara mateix, senyors
en els nostres díes ro sernbla renaixer
de redempció
la nostra humanitat, el sentit de la
Llei Reial. Son, fet i fet, quatre segles
de desorientació i de tristesa, durant els
quals tots els elements sensacionals de

novament

com

una

senyal

per

l'art,

barroquisrnes truculents,
agitacións de,viades, totes les

tots els

totes les

de cada període, i ens espliquen el sen
tit de cada -mornent. I aixó, no sois en
l'espiritual, sinó en el material, perqué
en les
formes, senyors, tots els ingre
dients que les componen tenen els ma
teixos prestigis; aixís aquells Deis quals
s'ens revela la qualitat de la materia i

arnb incompreses sotregades,
la malaltía sentimental, fruit alhora de
la dessagnament moral, i de l'anyorança
d'aquella vida mig-eval i forta segons la
Llei de Reialesa; i corn a productes formals d'aquest mornent l'edificado de
les ruTnes gótiques, en el fons de les
quals hi palpitava aquest sentit de la
Llei, no descobert fins ara, després de
tot un segle, en que l'estudi de les ciendes físiques ha vingut a donar nous

esperits

aspectes als
treient-los de
•

cornptes de declarar-la francament, com
els grecs feren, l'amagaven dessota les
formes
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movirnents col.lectius:
Ilur via malsana, i portan,

non
al contacte arnb la realitat
viva, del qual han de náixer les formes
del veritable Art Modem.

los de

I és justarnent d'aquest contacte arnb
la societat nova que han de náixer les
formes d'art, ja que elles, pel curnpli
ment de les Ilurs necessitats, vénen a
posar a contribució n.oves materies filies

segle de ciencia física, nous rnedis
d'elaborado, noves necessitats satisfer
futurs
que dibuixen.. ja en 1-espai deis
dies, corbes de noves obediencies, colors
fí,
de non material, conjunts d'art,
d'un

a

en

reveladors del
que els

rnoment i

de la societat

crea.

Altra vegada, de

posades

les coses
lloc, som en un instant en que
en son
restablir- se totes les corresvan
a
pondencies entre la societat i les formes,
-maentre l'horne i les formes, entre la
non

teria i les formes; i
.

és

d'aquesta

aliança, justament,
díes, tot i irnperant

estreta

els nostres

que en
els rnateixos in-19er,
torbables principis del Temple Grec,
Catedral
els rnateixos principis de la
formes
diverses.
gótica, apareixerán
Les formes, senyors, son després dels
segles, la ruta que deixa marcada
l'humanitat en son camí. Elles revelen
mellor que cap altre elernent, la fesomía

procediments

d'elaborar-la, corn
amb els
purarnent
relacionats
aquells
així
prestar,
que
forma
ha
de
serveis
la
amb
la
máte
també
relacionats
rnateix
els

ria.
I es així, perqué tot ço que d'espiri:tual hi ha en les formes construides és
producte directe dels esdeveniments
materials, de la consideració i ordenació
de les forces i les qualitats, i en últim
terme, de la gloria de l'ofici, o sia de
aquelles senyals glorioses per les quals
recon.eixem la ma de l'home ordenadora
dels conjun.ts, organitzadora deis ele
-ments; la Ma Reialt en fi, que és qui go-

•

i coneix les facultats de cada un
deis elements que 'governa.
La poixanga o la decadencia delS.po
bles i de les époques, se reflexa en el mi
rail de les seves arts. La força de les nacions i la puresa de la seva vida, el seu
grau d'aven_ç o de retrás el seu sentit de
adoració i de soperbia, la pau o els ne
guits de la seva existencia, palpiten dol
yema,

-

çament darnunt les formes, testirn.onis
eloqüents de la seva vida,
Les formes són els testarnen.ts de les
races, i en elles amb la configuració de
les societats se'ns explica la configura
ció natural de les nacions. En va can
viaran les clivisions polítiques, i els ha
bitants d'una terra pag irán la contribu..7ció a un o altre govern; elles impertor
bables, com la Ilengua, com les ca-nçons
revelarán a travers de les fronteres els
-

nuclis espirituals que constitueixin les
nacionalitats, esplicant-ne llur fesono
mía moral i geográfica.
I aixó que dit aixís podría semblar-vos
fruit d'un_ elogi literari de la forma, es
la flor de la veritat que poden collir si
plan en aquesta m.ateixa terra catala
us
na, car les formes del seu Art a travers.
de tots el ternps, i fins en= els nostres,
dies que perduren les teoríes universa
listes del vuitcentisrne, declaren rodona-ment la seva estructura nacional i deli
rniten la Unía geográfica, paral.lelament
amb la ?lengua, el dret i els costurns.Perqué en les formes hl han troços
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montanyes,
en mig de les arbredes
magnifiques -que
formes arquitectóniques que
Quan
passa per aquelles muntan-.,
obeeixen
voregen
el
Balira
(el
Balira
que canta
comunicaals
yes, sen.se yíeá ni camins de
se-us vents,
que alhora ens parlen
amb una veu d'org-a en díes de solemnició, li ve_ als Ilavis una lloança a la
de la configuració
Divi
geográfica externa tat) masíes i
caserius. I en aquells conna providencia que tant
del país; perqrié
sabiament
or-:
aquestes formes .i ele-. junts de
raó, on eI secret de tota la Bements són
dena les coses, car benaventuradament,
ordenats segons la Llei de Ilesa hi
es•trobat per medi de la supedila dessidia de l'Estat que`ns
Reialesa per la rná de l'honn. e,. qui
governa,
damunt d'ell el pes dolcissim de porta tació a la Llei de Reialésa, jo hi vela com ha fet que el tresor de la nostra ánima
la Trael fonamen.t d'una escola de renovació
nacional, l'estructura i l'imatge del que
dició, qui endinsa les arrels del seu
oricatalana, ont la claretat i la lógica fossin som, fos allí conservada entre
gen en aquestos
aquelleS
mateixos troços de te- les
ensenyances fonamentals.
rra; és perqué esdevé el
ciin.es, com dins d'un reliquiari fet amb
fet de
ses

un

-

la

Perqué senyors, en lloc no he vist tant
ben ordenades les coses, ni en rha vida
he cornprés tata ,clarament l'anima de

reve-

lació deis organistres'
col-lectius per
medi de les formes.
La teulada a grans
pendents ens parla
de les neus del Nort,
i a la visió de laseva silueta
purament obedient als fen.ómens de l'espai .ja ens és

rra

una

configuració-geografica. La

mig día, ombrejada

al

abundosa,

so-

per la

pal'idea del-

fa associar

ens

•

•

podriem
totes

una

anar-vos

les-formes;

totes elles hi trobariem el
reflexe de la nostra
ánima nacional.
1 és en aquest
Popular magnific, .pur
i dolç com les
cançons del poble, on
guardem no
pas ,quina. 110- de
en

.

.salreu

reliquia de puresa 'latina; no
sabreu
pas quina repulsió
contra les barbres
sumptupsitats; es allí on potser mes que
en lloc trobem
la.revelació del nostre esperit; on mes que eniloc

de la

qual

•

•

se

-dibuixen .minúscules

les

l'essencia fonamental de l'unitat...del
poble, feta d'amor i germandat..
Ja dintre de les cases, on.- les mestresses us
reben amb una dolçor ornbriva;
elegants 'i. rústegues, com a verses romániques, plenes -d 'aquella amable hosDitalitat catalana; esdevenía el matéix
que al defora. Tot eh

.

plerta amb tota
Llei de Reialesa.

_Formes, .car no, sola-

intériors

lloc;

eren son

Se tenen en compte els principis
de
utilitat, i la gracia pervé de les formes
que resultin, com una flor que a l'obrir
se per necessitat física del
sep orgari.is-;
me, se fa bella. I allí, baix una
simple i

inconscient obediencia a la Llei de Reialesa, s'aixéquen edificis veritablement

aquells puriásims
com

si

regnés da-.

exemplars. Aneu-hi recullint el sentit
d'aquelles eátructures, tindreu revelada
la vida deis homes que. les alçaren,
i
amb ella, coneixereu a...fons, l'anima de
aquesta Catalunya riostra, tant
assetja
da per la desnaturalització.

d'aquelles cases' un.miStic. sentit
l'ordénança, com. si aquelles .dónes

munt

de

.

o

-filies de la .Muntanya portessin al seu
dintre aquélla .altre Reiales.a femenina:
aquella flama de potestat que fa que devenint centre .i... anima.,-cleia llar,
toteá

acom-

_

•sa

dolça •plenitut, la

altives penyes d'or.
La vida allí dalt va lenta, i per aixó
no han arribat encara les
transforma_
cions desnaturalitzadores que han des
truit la catalanitat deis ciutadans. El
contacte constant amb la Natura ade
més, dóna un sentit tant ciar i
transpa.--,
rent; que la falsetat i Pengany no hi po
den pas viure. La simplicitat de
aquella.
vida a l'ensemps, fa que quan se
posa
una pedra damunt de
l'altra per eons
truir un edifici, sía l'arquitecte la ma
teixa Tradició, qui per tot orneig en la
seva obra hi posa el reflexe
de l'anima.
lés

popular.

.

-

veiem

eren

tra

aquelles formes rústegues de
l'Art Po•-:

pular, i

ment

siluetes deis bouá que mansament pastaren; aquells pobles daurats per les
centuries, amb el Ilur campa.naret románic, entorn 'del qua' totés les cases se
apreten, com Si eh l foS l'aix, l'anima.mis-_.
tica i tradicional, en la qual se .concen-

mar, i de les platjes
d'or, i deis vinyars
magnífics que s'enfilen per aquestos:
dolços i petits Mon.ticols de la
nostra
costa... i així senyors;

analitzant -una per

de .les

les masíes isolades lo que me
encantava, sinó aquells pobles, aquélls
pobles penja.tsalt dna .roca, al cáire

e.splicada

tota

lana

aquesta_Llei

.

Aquest estiu passat,
corrent per a.-quellesformoses muntanyes de la Vall de*
**
les petites coses domestiques
s'en vagin
Andorra l'anima se m'inflarnava
dégoig, obedientes cap al seu llóc,- cóm•imptilsaMes calía tornar; les meves curtes
davant de tanta lógica.
va
Les cases se`m
des per la força deis raigs de
Tcances
acabaren, i com que tot és MI
resplandor,
posaven davant deis ulls
com els més
que-auriolen la Reial figura -de la Mes- pels camins dé la terra, vaig deixar
bells cossos
la
estructurals que •mai Potressa.
muntanya, alegrement retornant a ciu-'
guessim veure. Tot; en elles,
'qui
La caixa de nuvia,elllit tornejat, la
t'al El canvi ,certament era rnassa fort,conjunts de veritable bellesa, afecten
taues *útil-,
la
patriarcal,
la•
llar
compleit funcioris
solemne, les :bigues perqué tot seguit :en el meu esperit in
determinades; i les fent l'esforç, la porta
flamat
Ilurs formes que
dolgésa, no s'hi prodevegades vós sembla- solanes obertes ‘ben torçant l'are, les duís un d'aquella
fort trasbalç del qual nasqué im
rán poc obedierits. a
bé
de Cara al Sol,
certes Ileis d'estrucels b.alcons de fusta penjats
dubte sobre l'existencia positiva, sobre
tura, si be mireu, les
a dalt de la
trobaréu que man- volada arnpquen a aixó, per óbeir.a
líssima
on els capS
de biga l'harmonía entre totes les coses. Quan
la qualitat deis
surten Ileumént
materials del qual són
ésculpturats
com en el
fetes, i les
pendrem amb un lleugeríssim com.- temple grec...
estudi
En la blanca pau d'aquells
deis vents,
de la Ilur orientació
interiors
En 24 hore5
piiríssims,
torbada per qualque toe de
L'encís que la seva simplicitat
procerámica
blava, dolça-i -.popular; davant
dueix, es, senyors, igual que
Innombrables són els tes
•

.

•

:

.

............_

-

•

o

el que

sen-

tini davant del temple
grec, perqué allí,
tal finestra al defora vol
dir una cambra
a dins i. no
esdevé.pas

demnable

al

qual

l'engany

ens

portaren

con-

aquelles

gents sabies del
Renaixement, que sovint no posaven poca ni
molta relació
entre la fatxada i
l'interior, negant-nos
el reflexe de la vida deis de
dins, que es
eh l mellor en.cant de
"'arquitectura.
A dalt de la meya modesta i

cavallería,

an.ava

rúste.g.a

veient per ci per

ha,

d'aquelles.rriestresses

amb els

gi-ans ulls

oberts de tanta rneravella, me
sernblaVa.
haVer arribat al cor mateix
de Catalun.ya,
i m'hi hauría quedat
per

rnenjánt

puresa

i

vida.
1

es

que

allí,

alegría

sempre mes
-tota la nieva

__,,,,,;.i.
...

h..MACKENZY
1-.Z.-:177".:117.‘1.:!=.1r.
a...J.,
dolo,

IINEtuullow

viva

en

el cel i

en

la

-

-

ens

remeten

pontaniament, certificant

es

la

eficacia deis Pellets del doe

tor
els

Mackenzy

costipats

per a curar
i catarros en 24

hores. Són el tribut d'honor
a aquesta
in.comparable es
pecialitat que sempre cum
lo que promet. I

no so

lament curen els Pellets en
24 hores el pitjor costipat,
sense necessitat de fer -Hit,

en

_viva, senyors, pura harmonía, terra,
clara,
simple i austera en les formes de
"les
coses, obedientes a la Llei
Reial:
i

timonis que

pleix

aquells replecs de les
ultimes muntanyes, s'hi
sent viva la
n_ostra raça;

_

17FELLETs

ni fer ús de
que curen

sudorífics,

sinó

i duradera
ment, la propensió al catarro també
en els que s'en
CoStipen. Estoben el pit
i
ció. Són fácils de pendre faciliten l'espectora
i no
a
l'estómac més delicat. Caixa Ptes.perjudiquen
1,50 en totes
les

farmacies.

_

.

.

29 Març 1913
de rnuntanya i entra a ciutat, u fa
refecte que els hornes corren i sobretot
un
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«Saint George's Guil» és un record de
poesía, les industries textils de TvVest
moreland i el «Ruskin linen» són qual

ve

que parlen baix, perque a Muntanya, la
vida lenta rnai se fa tard, i la gent avesa
arnples horitzons parlen alt, molt
da als
lentitut.
ab
alt i
aquest
detall purament exterior,
1

que cosa,

com a

reliquies

santes que els

devots estimen, i deis amors de les
quals, portats secretament al cor, el
món

dubte és el reflexe, la torma revela
dora de l'existencia de dues coses dis

Jo

non

sab

res.

trobaríem per explicar-nos
la rnort de la poesía de la vida raona
ments prou forts en contra les glorioses
apostrofacíes de John Ruskin... Es
potser que una llei secreta empeny el

sens

tintes, 1 per tant, les formes que pro
dueixin ambdáes han d'ésser adecuades
configuracions inter
a quiscuna de les

no

sé si

món

pel

camí que va, i tal

vegada

en

la

febre de la vida nova, s'hi agita la llevor
duna futura poesía? Sia com sia, és el
cert que les máquines han triomfat i cal
que l'art, expressió de la vida, s'uneixi
a elles d'un cop. Altrarnent, haurem de
renunciar a l'art, i davant d'aixó cal
concretar el programa de la n_ostra ac
tuació d'artistes, en el següent dilema:

JoAoutm FOLCH

1 TORRES.

(Continuará)

nes.

La vida a ciutat corre, i passa depres
en el món modern una inten
sa. Hi ha

ben posada per impul
revelar-sli és posar
s'hi en contra, és o-posar-se a la Llei, i
oposar-se a la Llei, és morir.
Les maquines que són Pelement pri
sitat d'acció

tant

progrés,

que

sar

eope2cfiemat
a

mordial d'aquesta intensitat, d'aquesta
activitat, que responen a
estat de

A continuació publiquem un articie
tra-oluit d'un diari francés que explica
amb 'orca claretat l'estat en el qual es
trobava la qüestió de la Representad()
Proporcional abans de plantejar-se el
debat al Senat. A continuació donern els
paragrafs més importants del eloqüent
discurs de M. Briand, que no pogué
evitar una votacio adversa, i la crisi
consegüent, deguda més que a la concre
cid d'un criteri enemic de la R. P. a una
corrent d'animositát envers el President
de la República.
Creiem arn,b atacó esser grats als nos
tres lectors, que ja tenen antecedents de
la qüestió, i correspondre a ?'interés que
reflexen aquí les acalorades discussions
sobre la R. P. a la República vana.

un

vida fill d'una evolució perfecta, que
són la conseqüencia d'un estat de de
mocracia on amb la rehabilitació del
dret humá als plaers de l'esperit, els
més purs de la vida, promou un aument
de producció d'elements per satisfer les
exigencies d'aquets drets; les maquines
constitueixen elements de valor fona
mental en la societat moderna, i ella, al
deixar la senyal de sa existencia da
munt les formes que elabora no fa altra
cosa que revelar per medi de la forma,
l'essencia d'aquest morrent.
Se`ns posa doncs al davant dé tots els
problernes que s'agiten al volt de la
Llei de les Formes, aquest de l'A rt de
la máquina; i, senyors, aquest problema
de «l'Art i la Máquina», ja fa rn_assa
temps que'ns remou perqué deixern de

parlar-ne

-

i

puntualitzar

els

seus

na.9@vmsi EIGelerall

termes.

La

perjudici de la bellesa :del viure)

damunt de

noves

perfeccions.

Els bornes accepten els seus produc
fácils, la vida social pren una nova
organització a l'entorn d'ella, l'escam.
pall de productes democratitza els pro
-

ductes i d_ernocratitza, en con.seqüencia,
les formes antigues d'art, restes d'un
art sumptuari, que els efiginyers apro
perqué
-

no

troben altra

cosa

al seu

voltant.
Jo diría

que ja hem cridat prou con
tra les
maquines. Després de la veu de
veu de poesía j d'ensomni, que
s'alça en rnig de l'Anglaterra, crec que
no hi ha
res més a dir,
ni res més
a

seva

doctrina

prou

horn se'n extreniís,
pohdre
a

un

a una

amorosa perqué ten
en el cas de corres

realitat

objectiva,

Inés que

sentiment personal. ElQ intents
de reforma
del rrió-n, fracassaren. La

(Repflesentslefi6

Minolges)

representants.
Al regular son estatut,

Ruskin,

fer. La ven d'aquest apóstol era prou
forta perqué tot el món la sentís, i la

M.
de iles

Avuí s'obre en el Senat un important
Î decisiu debat sobre la reforma electo-.
ral. Es una de les més ímportants dis
cussions polítiqu.es que hagi estat entau
lada devant de l'Alta Assamblea, de
molts anys a aquesta part. Una discus
sió que afecta fins al rnateix estatut de
la Cambra. Déu tocar, fixar les co.ndi
cions amb les quals demá el país, en
plena sobiranitat, designará els seus

tes

fiten,

ZsETL-Al

C.--,5ve2n
tganzaecfional.

Contra la máquina blasrnen els artis
tes, i ella, és el cert, se va aixecant (pot
ser en

F2-2„-wea

_

la Cambra ha
condemnat Pescrutini de districte, ac
ttialment en vigor. Després de llargues í
apassionades sessions s'ha pronunciat
'per Pescrutini de llista ,amb represen
tació de les minorles. Ha renunciat al
sistema majoritari, els inconvenients,
'abusos i injusticies del qual u han apa
regut rnassa greu i ha fet adhesió al
sistema proporcionalista. I ha sustituit
la llei brutal del més fort per la repre
sentació equitativa deis partits.

Entaulada Pendemá de les eleccions
per M. Briand, no fou solucionada fins
l'any darrer i aixó rnercés a l'esforç,i la
tenacitat del ministre Poincaré. Peró els
governs presidits per M. Monis i Ca
llaux han col-laborat a l'obra essencial
de tota aquesta legislatura. No rés
menys davant d'aquesta reforma capital
el partit republicá s'ha dividit.
Del Palau de _Borbon el projecte ha
passat al Senat. Una comissió presidida
per Mr. Clernenceau, ha estat Pencarre
gada d'examinar-lo, composta quasi
exclusiva.ment de radicals «majoritaris»,
i ha acordat refusar l'estatut «proporcio
nalista» el-laborat per la Cambra. No ha
mantingut l'escrutini de districte. Ha
proposat Pescrutini de llista, la prolon
gació del poder de quatre a sis anys, el
renovament trianal i per meitá,t de la
Cambra aixís constituida. S'há declarat
hostil a la proporcional i creu que l'ha
de cornbatre a ultranc,:a. En aquest debat
M. Clernenceau i el reportador M. Jean
neney, serán apoiats entre bastidors
per M. Combes i en la tribuna per
MM. Lhopiteau, Maxime Lecomte, Toui
llot i Couyba. Contra aquestes forces
s'aixecará una petita armada de sena
dors republicans la fidelitat deis quals
envers la proporcional -és afirmada per
Padhesió donada al contra-projecte de
Mr. Maujan. Es contra aquest contra
projecte que s'entaulará la batalla. Es
per ell quees destacarán proporciona
listes i majoritaris.
Entre'ls bel ligerants hi intervindrá
el partit que presideix M. Briand. Tota
l'autoritat i la força del govern serán
eniprades sense reserva, coratjosament,
per fer triomfar els principis adoptats
per la Cambra.

tgóm 1 sobre quines bases intervindrá
el president del Consell en aquesta lluita
terrible per la qual la victoria deis ma
joritaris portaría per conseqüencia la
seva caiguda, 1, lo que és mes gran en
cara en
aquests -moments: portaría un
conflicte insoluble entre la Cambra i el
Senat?
Entre la representació proporcional

pura, sistema belga ó suiç, 1 l'escrutini
de districte o l'ez_;crutini de llista igual
ment i estrictament majoritari hi há la
representació de les minoríes.
La representadó de les minoríes, la
R. M. segons el lleng-uatge parlamen
tan, és un sistema transaccional que,
amant de les realitats, M. Briand l'ha
vía ullat com a solució per la qual des
prés de Molt disputar-se i esgargame
llar-se adversaris i partidaris de la
reforma electoral acabaren per cedir un
cop arribats al grau de lassitut neces
sarda.
En Juny de 1910, Mr. Briand va pre
sentar a la Cambra un projecte en aquest
sentit. Davant de la comissió a la qual
exposá les baSes, el president del Con
sell veurá l'unanimitat deis hosticitats.
Al sortir d-aquella sorollosa assamblea,
Mr.
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Briand, conservant, peró,

opti
diput•ts:
ligerants

son

rnisme clarivident declara als
«Aquesta unanimitat deis bel
és la millor garantía de cine es tracta
d'un bon projecte. Un cop estigueu can
sats de perseguir l'absolut: llavors 1'

acceptareu..»
Avuí, davant del Senat,

es

presenta la

tal com va .presentar-s.
anys endarrera davant de la Cambra..
No es tracta de instituir la representació
proporcional pura. La Cómissió prova
rá sota l'esparó de M. Clemenceau, a
fer triomfar per l'escrutini de llista -el
principi majoritari absolut. Peró és de
incontestable que hi há -mar fonda en
tre'ls senadors más obátinats, més reso
luts. Perx6 el Senat abandonant tota
resistencia obstinada va. decantant- se
poc a poe vers la reconciliació.
Si per- comble el govern poses a la ba
lança el pes de les responsabilitats i
presenta netanient, com ho rara lá qües
tió de confianç,a, es senadors mes apas
sionadament majoritáris comprendrán
el greu i delicat de la situació. L'esperit
batallador d'alguns dificilment podrá
comunicar se a la majoría de l'aSsani
blea per arrastrar-la, per pur desig-de
Pabsolut, a provocar una crisis minis
terial les conseqüencies de la qual-són
impossibles de preveure.

qüestió

Editorial

Quan s'interroga els senadors que al
principi Marxaren ardidament darrera

dubtosos,
inquiets. Interrogueu los i us.

M. Clemenceau,

ven ara

perplexes,
respondrán:

—S` ha de confessar;. és greu en derro
circunstan-..
car el govern en les actuals
cies; el dirigir el Senat en 56 de batalla
contra la Cambral Sí, tot aixó pot portar
desagradables conseqüencieSI Nosaltres•
conciliants.Tot él
som hórnenS pacífics i
nostre-passat és pié de doncesáionS. Per
aix6 ens havern sabut fet tolerari ádhue
apreciar en els moments difícils.Hem de
renunciar a les nostres• tradieions per
liençar-nos ingenuament a folies aven
tures?...
Un cÚells:afegirá:
Nosaltres millor som fets per repre
sentar et paper de les Sabines entrecls
bel-ligerants,que no pas per excitar-los a
la brega.
Així mateix, malgrat tot son august
talent, tota la se'va, fuga, sernbla que
tarkibé demostrará
M. Clarnenceau,
l'obra de- con
eserúpuis
de
'priVar
cert5
enlació intentada pel góvern. De tot
aquelt axalot cjile durant alguns dies hi
haurá en el trariquit paiau de Luxem
burg; ni els erpeistes purs, ni els majo
ritaris intranSigents en sortirári victo
rioSós, peró es /non probable que en re,sulti un creuament d'arnbdiles especies:
els R. M., qui després de tot potser val
drán mes que cada un deis selis geni
tors.
Es un projecte molt s.enzill i fácil de_
corápendre que 'Será apolat- pel govern.
Es ciar, ju.st..Té per base Peserutini de
llista i comprén així mateix la represed
tació de les- m norles:
I Cada llistd tréii'al.prizner tom d'es
crutini tants ,llocs _poni pegades ha realit7
zát Son.térnfe-mig- el quoéient, el divisor,
s
o el mínimum obligatori;
II Els llocs restants després d'aquesta
primera reparticiósónatribuits d la llista
que hagi obtingut la ~ría absoluta de
.

.

EVANGELIARI

Discurs de M.

Briánd

-

Senyors;en aquest moment decisiu dei
bat,vinc, en nom del Govern, a aceeptar
meves

responsabilitatsi posar-les

les vostres.
Jo per mon natural no ine'n

en

front de
-

Vaig a exage

dramatitzar els esdeveni
que la [funció, que el paper
d'un polítie és el .,Ireu.re venir les eircums
tancies, totes les eircumstancies, amb mida,
amb sang freda i fins diría amb optimisme.
rar les

coses,

ments; jo

a

cree

Vaig a dir-ho d'un cop; no due en aquesta
diseussió, ni vull dur-hi, aquests dots supo
sats d'habilitat, d'agilitat, d'atracció que's
serveixen penjar-me al coll els meús adver
saris en tots els moments Críties de la meya.
vida

política.

Alx0 és, senyors, eo que feien els anties;
engarlandar les víctimes abans d'oferir-les
al cohen del sacrificador. Peró a mí m'és

grat presentar-me

amb el eoll

.....
•

•

nurt,pero

dret.

....
•

.

.

.

Soe un home polítie que parla a hornos po
htics Oil Una Assamblea on els esperitá es
tán fortament relligats als prineipis, perb2orc
no s'has dé ténner -el gust a l'absolut, on no
silian de téraer:aqueStsprejudicis dels quals
parlava a,qu_ests (líes darrers, i contrags
quals han de romprés fatalment tots els n.o
/jame/As. Véig i sento ben lié, per totés les
snanifestaeioíiS qué han aeollit els discursos'

éloqüents sortits deis dos costats de l'Assam-blea, que esteu esperant una oriehtació d'es
perit. Us ha de dur aqueixa a una deelsió

intransigent,:bru_tal? Aquest
objecté.del

és

-el -veritable
_

debat.

Necessitat de la reforma electoral
Per comengar, senyors, hem de deixar
sentada una güestió. Qiiestió d.

chutliactia

ORTOGRáFIQUES

Segona edieló d‘altres 10.000 exemplars
Grans rebaixes a centres polítics, escotes &tres entitats que "rehallen per

HOMÉRICS:

obtingut el

han

87,- BARCELONA

Irtutitmt

HIMNES

qui

Aquest projecte refará els proporcio.
nalistes i un gran nombre de senadors
de l'esquerra qui recorden les bases de
l'aliança realitzada un instant pel repre.
sentants deis- grups republicans de la
Cambra—la famosa comissió deis setze.
Es 'un projecte que presenta el doble
aventatge d'ésser proporcionalista per
las seves disposicions essencials no
deixant, peró, d'ésser majoritari en sa
essencia.
EDMOND
CLARIS

III Si cap ?lista ha reunit al primer
torra la majoría absoluta es procedeix a
un seg ón torn d'escrutinii aquesta pegada'

NORMES

els

major nombre de vots.

pots,

Ibérica, Balines,

proclamats

són

*
a

Número solt 10

céntims

la difusió de la cultura catalana.

traduceió de Joan Maragall. 2a Edieió. Preu: dues pessetes. Cap alabança millor que fer
al públie oue la La edieió de la gran obra póstuma del mestre s'és acabada anab déu dies justos.

compost per MossIn Clascar. Un vol. en 8•a de- VIII-300 planes. Es
fa gloria a l'autor. Rústega, Ptes. 4, en tela inglesa Ptes. 5.

una

obra

magistral

i elássica que

com

avinellt

cap altra

20 Març 1913
Voleu francament la reforma electoral se-nse
mira? El govern la desitja, l'ha,
una segona
promesa, la considera indispensable; creu
que Si no's resol d'aquí a les próximes elec
eio-ns el

partit republicá, podría

anar

a

duta solemnem_ent la criiestió electoral, de la
qual s'está captenint pele vote del Parla
ment i Del president del Consell Qué fa
aquesta nova .Assarnblea?
En diferentes ocasione, afirma obstinada
r_n_ent i forta, no ja la necessitat d'una, repre
sentaeió proporcional—ni ha progrés, se
nyors,—sinó la necessitat d'una organització
legal de la representació de les minorles.
I bé, senyors, h eu`s-aq uí la meya informa
ció, heu's-aquí la llista dele esdevenim.ents,
que ele representante més antoritzats del

una

desfeta. Aleshores, senyors, telliza aquesta
convicció íntima i pregona, no és acás un
dever seu
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imperiós

l'intentar realitzar-la?

Si vosa,ltres també la voleu, si penseu, cora
el Govern, que una eventualitat de la mena
que suara indicava, és a dir, la impotencia
deis nostros esforços COM1131S, duría les con
seqüencies que us he dit, no fóra dever vos
ter triomfar aquesta re
tre ocupar-vos de
•

partit republicá, que'l Congrés, eixit del su
fragi universal, //l'han posat entre lesimans
com una pesada farda. Aqueixa farda jo us

forma?
Heu`s-aquí

la porto.

el problema. Senyors, jo em
guardaré prou de regatejar les prorrogadves del Senat; són per a mi iguale a les del
Congrés. Velen fins a quin punt les respec
to, fins a quin punt tinc el sentiment de la
vostra autoritat, puix vine, aquí a posar la

,

sort del Govern a les vostres m.ans en una
qüestió de política interior.
Si teniu el mateix sentir que el G-overn,
voldríeu cercar amb eh l les solucions tran
saccionals, sense les quals no hi ha reforma

possible?
Si les cerquen, provareu de trobar-les no
cerca
en el vostre si, o, al contrari, les
ren en coPlaboració arab l'altra Cambra,
sense la qual Tés pot legislar-se?
Cree que el problema queda aix-1 plante
jat en termes precisos. En tot cas, hi ha una
doble contingencia, a la qual el Govern
no's pot pas abstreure; pu_ix es ven obligat
col'Iaborar arab la Cambra deis Diputats,
eixida del sufragi universal, des del mo

Vosaltres

cione,

de

no

teniu dret,

dir-me,

a

mi,

en

a,questes condi

aquí es tracta de
sinó aleshores, tots

que

fer el joc de la reacció,
aguaste hornee que he

o

anomenat, aquests

diputats que han votat la reforma,
desconeixen ele principie del sufragi univer
cinc

cents

sal; elle aleshores han menysprenat la yo
luntat de- llurs electors; :elle aleshores han
exposat la vida de la República.
Nosaltres soma ensems,ells i jo, tocats de la
mateixa ignominia, î som tots nosaltres que
esteu obligats a comdemnar.

més

ment que's tracta de regular la seva manera
de constituir-se, i ar_n_13 el Sen_at, sense el qual
la llei no sabría elaborar-se.
El Senat té ele seu_s Princi-pis, ja ho sabem,
hi ha principie majoritaris que s'han afer
mat fortament, amb una gran eloqüencia i
molta autoritat per la ven d'un cert nombre
d'oradors que he escoltat, igual que vosal
tres, amb plaer.
Peró, senyors, la Cambra dele diputats, té

principie i de procu
salvaguardar-los?Crec que ningú de vos
altres voldrá negar-ho.
el dret també de tenir
rar

MIS Vots del

Congrés

I el Congrés vota, senyors; vota '',per una
majoría enorme, la representació de les mi
noríes. Encara havía fet més en la legislatu
ra anterior; liavía votat la proporcionalitat
completa i absoluta, segons el métode de
Hondt, que funciona a Bélgica; i jo havía
considerat aquest vot com perjudicial. Tam
bé, com a cap del G-overn, 1 tenint el senti
ment de les meves responsabilitate, h_avía

pujat

la tribuna; i amb totes les meves
forces havía pregat al Congrés—i no era cosa
fácil d'obtenir—que retornés, amb modu del
conjura de Particle, sobre diles votacions de
a

detall que haurá
enorme.
tessin.

Vaig

emeses amb una majoría
tenir la sort que m'escol

Peró després, ele electors tingueren la pa
En aquestes condicione scemprengué
la batalla a les darreres el eccions; en aques
tes condicione foren recollides les xifres de
l'eserutini. Ja saben CIUE esdevingué. Us h_o
recordaré tot seguit i us en diré les conse
qüencies.
He-tics-aquí dones davant de la novena
Cambra eixida, en semblante con dicions, del
sufragi universal, davant de la anal s'és

raula.

col-lahoració Ileial

Oleriment

Senyors, quan jo vinguf davant la Cara
bra per presentar-li el G-abinet actual, la si
tuació

no era -pas

fácil.

Qué volía jo? Volía,

per respecte á vocal
diferencia envere vosaltres, sobre
una qiiestió tant irritant i que havía apas
sionat ele esperits, volía guardar el máxi
mum d'independencia 1 havía refusat com
prometre-m hi.

tres,

jo

envere

el

raen

esperava tenir al meu voltant, per aquesta
obra necessaria, el partit republich tot sen
cer, del qual jo consagrava ele principie i
la doctrina. M`he enganyat!
L'endemá, es digné, jo havía insultat ele
electors, ele militante; l'endemá jo havía
desacreditat 1 desqualificat l'escru_tini de

barriada!
Un senador de V esquerra. —Es la dreta
ho ha dit!
El president del Consell. —Ah! senyors,
sí, la dreta h.o ha dit, porque molts d'entre
vosaltres havieu -persistit, contra tota raó,
enemic. La dreta ho ha
en tenir-me per un
dit, perque ele vostres, l'endema, agafaven
aquell discurs, el desfiguraven, el desnata
ralitzaven, se'n servíen per excitar contra:1
Govern l'h.ostilitat de la bona gent que no
havíen pogut llegir-lo al Diari Oficial Ales
hores, quan s'es vist que les paraules desti

que

a l'apaibagament social, les paraules
destinados a refrenar ele interessos particu..lars en profit de l'interés nacional, quan
s'ha vist que aquelles paraules eren rebut
jades pel partit republich, el pensament
pregón del anal jo havía cregut no obstant
refiexar, aleshores ha esdevingut lo que
naturalment havía d'esdevenir. Peró jo no
reconec a ningú—permeteu que us ho di
gui—el dret de pretendre que en cap mo
n2ent de la meya existencia ministerial, jo
he recercat el coneurs de la dreta.

nados

-

Critica del

aquí la qiiestió de la responsabilitat ministe
rial, és perque vull delesdugues Assamblees

assentiment,

una

que el govern

la Coralssió

En quant

fortuna a un cop de dan. Jo no pondré Das
la responsabilitat de procedir a unes elec
cions en condicione semblante, de fer votar
un sistema
electoral tant perillós per les
llibertats públiques, pel partit republicá.

corinboració, puix en
pugui apoiar en les du

es

gues Cambres alhora i si en manca una,
hi haurá més remei que anar-se'n.

El discure de

rnantenir-se

localitzarse,

a

ele une amb
tenir-se de
llurs elegits,
quen alhora

ele altres,

a

en

corarunicació
per

abs

sol.licitacions egoistes envere
d'ageixes gestione que perjudi
l'elector irelegit.
aouest

Ileng,uatge,

a

la col-laberacio del Senat

1 del Govern

Perigueux

esforgar-se

Grida

no

Jo, per més que schagi dit, no he malpar
latde l'escrutini de barriada en cap moment.
He fet serapre el seu elogi en tota circums
tancia, a la tribuna del Congrés i davant el
País. He criticat solament certes costuras
electorals. Compren° bé que hi ha coses que
un Govern no les ha de dir, puix no li facili
ten -pas la vida ministerial. Peró és per Oil
un dever d'educació el cridar, dins del país,
ele a ni militen en la propaganda de les idees,
invitar-los-perdoneu,me aquest barbarie
me que expressa bé el MeT/ Deneament- a des

Quan empleava

projecte de

a l'escrutini de llista pur í sim
senyors, heu perdut el record dele pe
rills Que ha fet pasear a la República. ?I
trobeu que les circumstancies, pel joc de les
coalicions que's nuen tant facilment un xic
Per tot damunt la superficie de la terra, eón
Propicies a l'adopció d'un tal escrutini?
L'escrutini de llista senyors, és l'escrati ni
del fill pródig és un escratini de jugador, d'
jugador imprudent, que arrisca tota la seva
_

tenc

creia obrar malament

per

Ara és amb vosaltres, senyors, 'amb tots
vosaltres, que dema-no coHaborar. Us ho
demano sincerament, com un home Cllai, al
revés del que s'ha, dit, no desitjá defuúir la
responsabilitat de la cárrega, qui comprén
que el sea dever éš esser on és i provar de
fer el millor que pugui per l'interés del bé
públic. Peró jo no pi/e pas quedar me enrera,
Precisament a causa de la situació actual.
El Govern de Franga té d'esser un G-overn
que se sentí fort de la confiança de les dues
A ssamblees, entonen-ho bé, i si jo presento

un

no

país, ni servir malament els interessos de la
República, creía fer una obra d'educació

ah!

Més

en

el fons de tot

aixó,

senyors, hi ha

pot-ser aquesta idea: el Govera esfondrat,
rebutjat l'esforç de tra,n.sacció, tot aixó és
terarps guanyat.
Al! Que la política d'aquest país es mor
dins del tenlos guanyat en la impotencia.
bé, guAnyeu.-lo aquest temps, creeu la
situació que heu sonmiada, sota ha, nostra
responsabilitat; creen- la, peró teniu_ esment
de no haver-vos-en de pen.edir cruelment
més tard.
En quan a mí, Mt. Jeanneney en qui la
habilitat confinen alguns cope... qui sab?
ar_n_b la du_plicitat... (Protestes vives a la

esquerra). Who han dit, senyors... voldreu
regonéixe'm el mérit d'haver -lores n.etament
les meves responsabilitats; voldreu regonei
xer que rn'he ofert a una col-laboració con
ciliadora en les úniques condicione Dosel
bloc per un Govern que us duu un projecte
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pel Con.grés, sostingut -per molts repu
blicans enlles circumstancies Que us he dit,
i a propósit del anal tinc el dret de conclou
re Que si -u_s
adherir a l'imitació que
us faig és que no volem més aquest G-overn.
_áleshores és temps que se'n_ vagi (Doble
salva d'aplaudiments ala dreta, !-al centre i
en algunsbancs del' esquerra.—_Fil president
del Consell, tornant al seu Zloc, reb les felici
tacions deis mernbres del Govern, i de norn
b2'OSOS senadors.)
votat

La
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transacció,

ha votat, clarament 1 amb
plena conciencia Del sistema major1.7

ris vells mostren

no

Març 1913

solame.nt que són

ineficacos i inútils; sinó molt sovint,
com a Franca i a Espanya,
perjudicials

tan.
Les futuros eleccions Que segurament
se farán amb la llei actual donará la
pauta als nous governantS i el poble im
posará-se una reforma que els seus ac
tuals representans no haurán pogut
proporcionar-11 pel refús de la Cambra
alta.
Els Senats en els paYsos parlamenta

entrebancadors de les lleis beneficio

ses

pel país. Caldría, dones,

pensar

en

la llur anulació.
K.

y

R. p. E eE EmEngsfseri Barthou

Avui a Franca una oilestió s'imposa
damunt totes les altres, la que'n dieuen_
de la defensa nacional, i és tant fort el
clam de l'opinió pública, tant general i
tant unánirn, que si no'l tinguéssim en
compte fóra difícil explicar-nos la crisi
Pactitut del nou ministeri.
El renaixent patriotisme que avui
veiem a la nostra veina, és el que ha
portat en Poincaré a la presidencia de
la República, i el qui imposa a tot go
vern ixi deis grups Que siga, com a pri
mer punt de
son programa aqueixa de
fensa nacional avui ja concretada en la
fórmula del servei de tres anys.
Iltés té d'estrany dones que les velles
despulles del Radicalisrne francés que a
Versalles tingueren una tant formidable
desfeta, utilitzin la R. P. com arma per
enderrocar ministeris 1 fer imposible la
vida al nou President, car no s'atrevei
xen a anar directarnent contra la cor
rent patriótica que abranda d'un extrem
a lealtra
tota la Franca. Es probable
que la R. P. quedi sacrificada ajornant
se indefinidament, car no altra cosa sig
nifica aqueix pasatge de la declaració
ministerial referent a ella: «Ens acollim
a l'es-perit polític del Senat a fi d'enlla»
car, amb el principi majoritari que ha'
adoptat, una equitable representació de
les minoríes. El problema n.' és pas inso
luble. La reunió d'una cornisió interpar
lamentarla a la qual el govern facilitará
latasca podrá ajudara la sol-lució 1 treu
re aixi en els partits extrems una
arma
mortal i Pocasió de coalicions extraor
dinariament perilloses», Car no pot es
capar a l'ingeni ciar del nou -president.
que entre'l vot del Congrés i el del Senat
no hi transacció possible. Solament
re
votant-se una o altra de las dugues
Cambres, 1 aixó és difícil, l'acord no po
drá fer-se. Avui la R. P. ha -estat massa
estudiada, i es prou coneguda de tothorn
per poder-ne esperar d'un estudi rnés
lent i seré una fórmula transacc-ional.
El Congrés havía arribat fins al límit de
concesions als majoritaris per esperit
de concordia, el Senat ha refusat tota

firIccad
E1 s «católicos».

Elá vells devegades diuen veritats

cona

temple.

N'és una, per exemple, i ben
oportuna, la següent dita de l'avi -Brusi
e1.--treta d'un article que fa referencia a les
darreres eleeeions de diputats provincials:
«Ni por cuenta propia, ni por la ajena
hemos intervenido,—vol dir a, les eleccions
darreres—salvo el- pedir A LOS CATOLI
COS Y A LOS CONSERVADORES que vo
tasen...»
un

.

«... no Comprendemos
cómo nuestra ac
ción ha perturbado, ni a quién, ni cuál ofi-.
cacia disolvente ha podido tener el consejo
dado A CATOLICOS Y CONSERVADORES.

Admirable! El «Brusi» aMb aquesta dis
tinció entre «católicos» 1 «conservadores»,
torna a les genuines tradicions del seu par
tit i fa

un

gran be

a

Barcelona,

peroue,

a n'ells que
volen explotar i que és
per rebre'n dany irreparable.

telegrames.

p,

•

Per la seva imporiancia raereix la confe
rencia de D. Lluis Durán i Ventosa al «Cen
tre Popular Catalanista» de Sant
que

donguem un extracte deis
que la integren. En
Durán,

Ounts

Estud18,. núm, 8

El Sal

que és

ore

-

trar a la Diputació varen
enten_dre que te
níen de fer obra práctica,
provant de gover
nar. El camp
provincial és

duit, perú és,

a

amb

-provar

relativament
tot, el 'loe que més
si el seny catalá és o

re
es
no

la setida de 'd-eatres

Tr,

mena_ desde
Rambla elsIG

-

Andreu;
principais

sident de la Comissió deinstrucció Pública i
Belles Arts de la Diputació Provincial, va
voler donar compte de l'obra, cultural i pa
triótica realitzada a aquella corooració per
la minoría regionalista, que va
comengar fa
vuit anys amb quatre diputats ilque
avui en
compta fins a tretze.
Dig-o_é en Durán que els catalanístes a l'en

presta per

Totes les tardes Té-colleert
P-ETS

alta,

Compadim-los més

Que

-

en

epítets.

secta.

causa

Encara són molts a Espanya, a Catalunya
a Barcelona, els excomunicats
per aquesta
eapelleta, que fan més en un día per la re
ligio católica, «anal el sol fet de ,professar
la», que molts i molts d' aqu.ests «católicos»
Que juguen a dir-s`ho amb tot un
Quin_queni
de pensades, protestes, gazetilles, visites i

«Católicos» 1 «Conservadores»! Es a dir
1 com.encem per lo insignificant, go és,
l'anécdota electoral—; ejs conservadors no
són i, per tant; no poden representar, els

•

una

la

massá

1110 política que penSem aprofitar.

.

perenn.al dis
cusssió..
Cornmiserem aquests «católicos» que amb
llur esquifiment mental, Que amb llur aixu
tor espiritual voldrien convertir
la Iglesia
a

aquest -ount, coro_ a primer personatge del
sa,inet- electoral 1 cOna á senYor qui no pot
perdre hi votá ni prestigi; será més eregut
(pie nosaltres. 1 consti que no volem discu
ti .amb en, ni atacar-lo. Ens limitem a do
nar li -mercas per la frase que és tota
una

copal, en.s causava una certa mera,vella.
Peró ara, amb l'explicació del «Brusi» hi
veiem ciar: el senyor Mans representa,va
el
partit conservador, el_ partit integrista i el
«Partido católico». Era, dones, un
candidat
partidista; era, dones, el candidat d'una
coalició de tres partits polítics.
«!Católicos y conservadores!» Tota divi
sió -presuposa una superior unitat. Aquesta
divisió implica el sentit p011 tic deis dos

Sortosamen.t el Catolicisme no és dintre
cap home ni dintre cap estol, polític o no,
perque ho envolta tot 1 és dintre d'ell que
viuen els faels, 1 es fins a eert punt, dintre
d'en també que's baten els eristians i els
Qui no essent-ne viuen, peró, de ro.oltes doc
trines i de molt esperit de l'Evangeli, Que
és plataforma obligada de la

en

en

católicos». Que el senyor Mans fos eregit,
els «CaMPS de març.» del Cómité, en
per
sonificaCió del catolleisme- barceloní i
que
ádhuc ros, no solamentcontraposat als can
didats de la Lliga, sin.ó taMbé. al bexerne
rit senyor Trias i Giró, al president de la
Junta Diocesana, al diem-ne eandidat epis

«!Católicos y conservadores!» Els «cató
licos» reduits a una fracció d'una dissiden
cia duna eoalició de dretes! Pobre Catoli
cismo a Espan.ya i a Catalunya i a Barcelo
na, si aouests «católicos» fossin els únies
faels de la coMunió cristiana!

pesw,sties

,més
eiel-aut de Barcelona per banerets

1 Irvachs
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és apto per al govern. I aquest propósit ha
estat realitzat deixant demostrat palesament

que'ls

catalanistes tenim dret

a

governar

nos.

No's pot deixar de consignar que en l'o
bra que realitza tots els seus corapanys _hi
han col'iaborat, i den fer-se justicia també
als demés diputats que no pertanyent al par
tit regionalista i fins formant part d'agrupa
cions polítiques contrarios a ell en punts fo
nam.entals, li han portat, i des de diferents
'loes, el sea valiós coneurs.
S'ocupá dels punts senyalats en la me
moria sobre Factivitat provincial den Prat
de la Riba, i tractant del referent als r_ait
jans de comunicació digné que la construe
ció de carreteres és una obra essen.cial, i la
Diputació passada ha deixat ja enliestit un

plan complet de con.servació.Explica el pro
blema deis empedrats i les relaeions amb el
contraetista, amb l'objecte de que aquest
compleixi amb son comés.
Seguidament passá a estudiar l'obra cul
tural de la Diputació, prevista i estudiada
d'una manera especialissima en l'esraenta
da memoria
Tracta del nu.cli constitutiu de l'Universi
tat Industrial de la fábrica de can Batiló, on
se troben totes aquestes ensenyances supe
riors que costeja, en part, l'Estat, i en part,
la Diputació, essent el nostre ideal l'anar
hi establint tots aquests rams técnies que
fins ara tenien d'estudiar-se a restranger.
Cal que sigui a casa nostra on pugui obte
nir-se aquest doctorat d'ensenyances espe
cials que solament s'obtenía passant la fron
tera.

També's tracta de portar-hi l'Escola d'En
ginyers, cona schi ha portat l'ensenyança
agrícola, rana massa descuidat -fins ara. En
el troç que hi ha per edificar en el carrer
d'Urgell 1 que's Presta per a eamps d'expe
rimentació s'hi está construint un pabelló
per a l'Escola Superior d'Agricultura, su
,

plint alxis altra de les deficiencies de
tat i no havent-se de sortir de casa per estu
diar el que solament pot estudiar-se en els
n_ostres camps. A :Festranger pot aperidre
s'hi molt, per?) en aquest rana de l'agricultn
ra, m.oltes ensenyances no SÓD_ practiques.
I no solament ens hem preocupat de la
vida material, o sigui del nirvi econbraie
de la nostra terra, sino que`ns hem preocu
pat de coses, si voleu, elementals, pero que
ningú se n'havia donat compte fins ara, o
sigui de que totes aquestes obres han d'és

fetes per homens entesos, per empleats
competens. Fins ara:es nomenava, un secre
ser

tani

d'Ajuntamen_t,

tenint

o

no

tenint condi

cions per desempen.yar el cárree, i alzó
succeía malgrat ésser la vida administrati
va cada dia Inés complicada. Dones, per
aixé Tés feta l'Escola de funcion.aris i les
oposicions a les cátedres de l'Escola acaben
de formar-se amb éxit, essent d'esperar que
serán moits els que assistirán a rebre l'en.-

senyança.
I al mateix ternps que aquesta stés funda
da la cátedra de Gramática catalana. Era
vergonyas quecis catalam.s no parlessin ni
escribissin el sea idioma, correspón la crea
ció de la esm.entada cátedra i la publicació
de les Normes ortográfiques
del benem_érít
Institut d'Estudis Ca,talans, que contribui
rán a Punificació de la nostra llengu.a.
I aixis en tots els rams. Actualmen.t s'es
tudía la manera- de transformar les enser
yances náutiques. Es vergonyós que les en
senyarices d'aquest carácter estiguin tant
descuidades. S'és celebrada ja una reunió
-

am.b importants elements per portar a cap
l'empresa i s'és deixat enllestit el plan, des

prés d'un detingut estudi, de les ensenyan
ces d'aquest
genre que es donen en tots els
paYsos 1 es presentará segurament en una de
les primeres reunions de la nova Di-outació.
Nosaltres, digné després el conferenciant,
a la Diputació també hi hem fet política, pe
ró ha sigut política catalanista en el verita
ble sentlt de la paraula. Nosáltres !lean por
tat a la Diputació aquella aspiració d'unir
les quatre provincies catalanes, i nostre de
sig ha triomfat. Tots sabem 1 comprenem el
desastre que va representar per a Catalun
ya l'esquarterament del sea Iterritori, i és
per aixó que hi várem 'portar l'idealitat de
una Diputació general,
que, per no fer mal
d'ull a ningú, va bateja,r-se amb el nora de
Mancoraunitat.
en aquest puut es fe uressé de la manera
com l'actual president del Consell de minis
tres comPleix la seva paraula de reeollir la
herencia den Canalejas.
Tots els parlaraents del món són. oberts.
Es precisament a l'hivern_ que tothom es reu
neix, que's despatxa la feina
menys a Espanya, on el comte de Romano
nes,
tot i deraanant-se-li reiteradament,
diu que en tot cas ja convocará les Corts pel
maig o sigui a l'estilla Aixé no és noble i pot
considerar-se cona un desig d'escamotejar
el projecte i de deixar de cumplir ele com

promisos contrets amb Catalunya.
Més ara és hora de fer veure que passada
aquesta lluita electoral, tant els de la dreta
com els del'esqu.erra, els que han perdut ils
qu'han guanyat, :tots han demanat per tele
grama l'a-provació d'aquest projecte, 'que és
unán_im del catalans. L'escalf de

podía fer perdre entusiasmes, restar
energíes. No ha succeit aixi. Srha redreça,t
la nafta

tothom i tothom ha d-emanat lo mateix; i un
govern que's diu liberal i democrátie, ha
de respectar 1 ha d'atendre aquest sentit
una/11m. d'un poble, que per altra part ha
demostrat amb tanta eloqüencia el Cos elec
toral.

Cora resultat d'aquesta conferencia el
Centre va anviar el següent telegrama:
«Presidente Consejo ministros.
Madrid.
—Centro Popular Catalanista de San Andrés
de Palomar entiende cumplir un deber pa
triótico significando a V. E. el peligroso es
tado de decepción y desconfianza de la opi
—

nión catalana

publicación

producido por el retraso de la
del Decreto de apertura del

Parlamento. Falta funcionamiento de éste
en época
que están abiertos todos los Par
lamentos europeos, se interpreta un obs
táculo puesto a la satisfacción i deseo uná
eirae de Catalunfia, que es Ylancómunidad,
cuya aprobación pedimos nuevamente.
—

deis qui l'havien d'apendre, 1 en la
m.ateixa lógica l'havien de saber els homens
qui la prediquessin, 1 més encara aouells
que Per son alt lloc havien de conviure gen
manamént amb els predicaires
amb els
predicats;- que essent la Llengua cosa de
Deu, nervi de Fánim.a, foc 1 11-ar_n_ pel 'Densa
mentanexs indivisible de totes les coses,
c,ar les coses són fetes per les paraules, sem
bla el lógic també, el natural, el que no han
ría de Menester discussió, aue'ls prelats que
Catalunya han de governar les respectives
Seus entengu_essin i parlessin el cata,lá quan
menys, encara que, més que entendre-'1
parlar-lo, haurien d'haver mamat, haurien
d'haver nascut,haurien d'haver estimat com
a cosa de Den i COm a
cosa de l'Iglesia, la
Llengua, les costuras, els usos, els vicis, les
necesáitats i les exuberancies de la terna
que van a governar católicament.
Pretendre establir un divorci entre la
Llengua i l'Iglesia és com atentar contra l'I
glesia n.n.ateixa, car a la fi tot alió que'l po
ble deixa d'estimar-ho tradueix més aviat o
més tard en odi; dones l'amor al próxim,
com l'arn_or
temor a Den, l'amor al Bé, no
té mellor Ilen.gua per própagar-los i infil
trar-s'en que la propia».
Considera la persona del nou arquebisbe
en relació arn_19 el
plet_que interessa a tota
Catalunya 1 diu:
«El senyor bisbe de Jaca, home
privilegiada, de temperanaent bata
llador, home de brega, sab be que Catalu
nya té plantejat un gros problema, i que
s'acosta l'hora de resoldre'l en un sentit o
altre: El de les Mancomunitats provincial»,
que s`haurá de discutir tant aviat com s'o
brin les cambres legislatives, al Senat, lloc
on el senyor bisbe de Jaca hi té vot i h_i té

Ilengua

ven.

•

El plaç és breu, curtissim. Ben. aviat sa
brera si'l sen.yor bisbe de Jaca, al aeceptar
tant joiós la mitra arquebisbal ho ha fet no
mirant sínó que l'ascens i en canvi no ha
rn_editat Factual mornent polític cataláza
—En el Centre Dernocrátie Federalista del
Poble Nou_ sha inau_gu_rat una Joventut de
U. F. N R. Resumí els discursos que's pro
nunciaren en Pacte inaugural el senyor.

Layret.
—L'Ajuntament de Sant Caries de la Rá
pita (Goles de l'Ebre) ha acordat, per una
nimitat, dirigir un telefonema al president
del Consell de ministres demanant la ober
del Parlament i la discussió iraraediata
del projecte de Mancomunitats.
—La Diputació provincial de Girona ho
les quatre ba
nora la gloriosa bandera de
la fatxada late
rres eacalanes, i;ant-la en
ral del seu palau. Será içada en totes les
tura

diades solemnials.

Presidente, Pena.»
En resposta el Centre n_cha rebut un del
comte de Romanones, que diu així:
«Gobierno cumplirá su propósito de dis
cutir en el Parlamento proyecto de ley de
Mancomunidades
-En el peribdic tarragoní «Catalunya..
Nova» hi public nostre bou amic en Berna
bé Martí 1 Bofarull un article titulat: «El se
nyor bisbe de Jaca i Ia Mancomunitat». Co
mentant el nomenament del Dr. López Pe
láez per la Séu metropolitana, diu el següen.t;
«Es de doldre força que'l govern, o QUi sien
que hagin treballat en favor d'aquest no
menarnent, no hagin volgut respectar aquel'
elevat sentit cristiá deis savis horneas del

Candi; Trentí guau aconsella,ven que l'en
yanga de la doctrina fos predicada en la

sen

rn
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robé aussili dele ca
que per aital empresa
talans i deis habitante de Ribagorsa.
Presenta també el text integre del corve
n; i jurament de feeltat del comte Pons Uc

r

a favor del comte de Barcelona,
del mateix any, on se tracta igualment de

d'Empuries
Segueixen les adhesi ons a les Normes Or
tográfiques de l`Trstitut d'Estudie Catalaris.
Darrerarn_ent Dodern constatar les de cLa
Gazeta del Vallés., «De Pag-ne de la terra»,
falla del Deriódic mallorquí «Soller., Bolletí
del «Ateneu Obrer del districte VII» i la
«Associació Wagneriana», que, com és sab-at
publica notables ediCiOD.S deis dram.es wag
nerians 1 obres critiques.
En el darrer volum de la Biblioteca po
pular de «LCAVeIIÇ» hi ha la següent adver
-

tencia:
Hera vist amb mol t plaer les Normes

orto

-

‘gráfiques adoptades per l'Institut d'Estudis
Catalanes en 24 de janer prop-passat. Elles
han de contribuir força a fixar per la 'len
gua literaria una ortografía digna de la seva
esplendorosa renaixen.ça. En aquells -punts
que con.siderem raés importante no discre
pen gens ni mica de les usades ja fa temps
per nosaltres. Aixó fa que poguena renunciar
sense greu sacrifici, a les petites diferencies
que ens en separen. Les adoptem, dones, en
tótura, cooperant aixís de bou grat a una
unificació ortográfica que es fa cada día Inés
n.ecessaria.
-Está a punt de inaugurar-se la «Bibliote
ca
pública de Sant Andreu de Palomar,»
instalada en la casa pairal del fundador. Es
un local de condicione, per ea inagnitut
bellesa. Per a la fundació d'aquesta biblio

teca, l'historiador d'aquest ex-poble moceen
Clapés 1 Corbera, volgut amie nostre, sha
desorés de tots els seus in.teressos, objectes
d'art inclusiu i 'libres en nombre de més de
dos mil volums.
L'edifici está ja del tot construit, sois man

l'estantería,

taules per a la sala de lectu
i la instalació eléctrica. Consta d'una
gran sala de veintidós metres de llarg per
dotze d'amplada, i quinze d'altura; és desti
nada a guardar ele llibres, que farán necee
sana la construcció d'une
set cents metros
d'estantería. Es destinada, ademes, per a
donar hi conferencies yúbliques 1 celebar-hi
festes de cultura, podent cabrehi assentats
fins a mil espeetadors.
A més de sala de lectura, té local per al
bibliotecari en. ele baixos del edifici que ara
ocupa son fundador, i altres sales anexes
destinades a donar-hi cursets de diferentes
materies Culturals, com historia, literatura,
ca
ra

geología, 'lengua, etc.
Es posseiexen ja uns
-

tres mil llibres.
Es publica un bolletí mensual, destinat
a la capta de
'libres, que s'envía a qui el
den3.an.a (carrer de Santa Marta, 18 i 20, Sant

Andreu).

Sois falta que l'Ajuntarnent, compone
trartse de l'esforç extraordinari que repre
senta lo fet per Mn. Olapés en benefiel ex
clusiu de la cultura ciutadana, voti una
quautitat suficient per a construir lo que
manca:

armarle, taules, instalació eléctri

ca, per a poder inaugurarse; i altra guau
titat per sosteniment: neteja, llum i biblio

tecari.
—En la «Unió Ultramarina» ha, donat don
Alexan_dre BuIart 1 Riálp, secretani de la
«Ateneu Autonomista del Distriete Sisé» una
interessant conferencia sobre les vagues.
Estudia les condicione del treball, 1 la in
tervenció dele jurats mixtes en les qüestions
obrares.

Examinará ele «Consells d'homens bons»
desde començos del siglo XIx funcionen

que
a

França,

els resu.ltats

profitosos

deis

qu.als

echan pogu.t ben apreciar.
Dedicá grane elogie a Bélgica, 1 profon
disá son examen en el «Consell deis Proud
done», venerable institució, l'actuació de la
qua' ha sigut molt ben acullida per tots els
estaments socials.
S'ocupá de la legislació de vagues i coliga
done i deis tribunals industrials a Espanya.
Grlosa la llei 27 d'abril de 1909 amb comenta
rle i molt ben atinades cites. Fuetejála coac
cióper creure-laindigna i de deplorables re
sultats, afirmant que'l dret a la vaga té de
ésser just, lliure i espontani. Pa,rlá de la llei
de Tribunals Industrials de 19 de maig de
1908 1 de les modificions de 22 de juliol
de 1912.

posat a la venda el volum complot
de «Himnos Homérics». Aquest volum conté
ademés del text grec, la versió poética, obra
den Joan Maragall i la versió lite
ral del doctor Bosch i Gimpera.
El text grec ha sigut eo1-leccionat segons
redí() de Thomas W. Aliene 1 Ed. Sikes, de

Fraga.
D'ambdues escriptures 1 d'altres indica
des en l'estudi publicat per el professor Sa
la,rrullana, de l'Universitat de Sara,gossa,
en
deduí el senyor Miret que simultania
m_ent, amb la presa d'Escarie per nostre
comte Ramón Berenger III, fou també presa
Fraga per Alfons el Batallador i que aquest

pogué

1904.
Forma la edició de l'Institut
en

261 págines de gran bellesa
tística.

un

volum de

tipográfica 1

ar

També anuncia l'Institut la publicació de
Biblioteca «Scriptorum Graecorana et
romanoram cum ibericis versionibus».
En. la sessió celebrada per la Academia
de Bones Lle tres el día 18 del corrent, Paca
démic senyor Miret y Sans llegí un trebali
históric sobre la presa i dominació de la
ciutat de Fraga en la frontera d'Aragó
Catalunya Del rei Alforis el Batallador, en
l'any 1122 fundant-se en un doeument iné
dit que doná a coneixer i el que fa sosPitar
una

dita

població estratégica

a

heroines de la literatura espanyola; entre
aquestes, alternan.t amb les d'autors caste
Ilans, hi desenrotlla siluetes ben traçades
de personatges femenins dele 7aostres Gui

merá i Maragall.
—Té interés el coneixernent de les se
aliente doriades referente a la marxa de
1<llerospital Clínie de Barcelona, que ha pu
blicat la premsa d'aquesta ciutat amb moda"
d'una visita que hi feren un aplec de met
ges 1 periodistes. Per aix6 és que donen a
continuaeió els més importante:
Per a realitzar les obres que 11 están con
fiades, compta l'Hospital amb una sub ven
ció anyal de l'Estat, ir_n_portant 167,000 pes
setos, i una altra subvenció consignada al
personal administratiu, important 37.981'91
-

Pessetes.

póstuma

Londres, establerta

conservar

l'any 1129 o 1130, reconquistant-la lla
vors els serrains. El citat monarca aragonés
morí al tractar de pendre per segona vegada
Fraga, la que fou definitivaraent ocupada
pel compte de Barcelona en 1149.
—En Sanchez Rojas ha donat lectura del
Mujeres.» En Sán
seu llibre «Retratos de
chez Rojas es un anaant de les coses catala
nes, i raolt particularraent un devot de les
nostres lletres. El seu 'libre es una poetit
zació de figures de dónes, móltes d'elles
fins

La Diputació provincial dóna

una

subvene

ció anyal de 125,000 pessetes, i una consig
nació per a conduccio de cadavres de 2,000

pessetes.
De l'Aju.ntam_ent es reb una subvenció
anyal de 50,000 pessetes, comptant ademés
la benéfica casa amb donadas en metálic o
en especies de persones caritatives.
Ale anteriors capitols s'hi dóna la següent

inversió:
La subvenció de l'Estat ale serveis clínies
o

d'ensenyança,

etc.

Diputació a la beneficencia gene
ral, suplint la manca d'Hospital provincial.
La de l'Ajuntament als dispen.saris pú
La de la

blies: serveis de traumátics i d'intoxificats:
admissió dele malalts crónics procedente de
l'Assil de pobres.
Els don,atius s'inverteixen en sufragar les
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CATALÜNY.A
de la

Casa,

o

en

serveis

eqpecials quan ho determina el donar t.
Ademés es compta ar_n_b les farclacions
particulars, que segu_rament tara aumentan
caritat. Existeixen ja,

en

les sales d'exce

dents, quatre fundacions particulars per su
fragar indefinidament les despeses d'u-n a
estada diaria de malalt crónic.
Cada llit, deis assignats an aquest servei,
porta una placa amb el nom del fundador,
figurant-hi en l'actualitat les següents:
Fundado de donya Manuela Gómez de
de Paer
puerto, de donyallfanuela Ge viuda0a,
Puerto i
i una
Conde,
senyors
to, deis

fundació particular.
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remontar el vol
La política espanyola
pausadament,
dignificant-se, baix la direc
va

cío honrada de don Anton Maura; amb el
funcions
sea adveniment al poder, les altes
l'Estat deixaren d'ésser
dé la governació de
joc d'ambiciosos, carrera de profit. La sala
de conferencies del Congrés i les penyes po
litigues no foren ja Llotges de contractacio,
ni oficines de negocis, ni consistoris dee
G-overn.Una auba d'un nou_ dia apuntava en.
l'orient polític. Caigué, per irreflexiva tesbe
lució i raalen.tesa actitud el senyor Maura, i
després d'u_n trist parentesi moretista, don
Josep Canalejas, fortificant-se en el va i vé
del poder com el ferro en el tremp, va donar
a la política espanyola aires de modernitat,
de realitat, de vida progressiva. L'al' expert
vela en les orientacions canalejistes, en les
fases de formáció del governant, una espe•
rança Cent colzes mes alt que'ls que'l vol
taven havía dominat ja la xusma raovediça
del partit,s`havía imposat als personalismes;
a gover
naanava sobre'ls seus; comencava
,
nar sobre'l país.
Amb el senyor Maura í amb el senYor
Canalejas els homes moderns s' hi podien
entendre: hi havía amb ells diccionari comú.
Les idees gen.eroses no rebotíen en la duresa
del sen cor; les idees progressives felen canon:
endins deis seus cervells. Peró tot d_'un cop
el sen.yor Maura es tanca en la torre d'ivori
d'una estranya concepció política; fuig del
l'espan.ta la realitat; es fa solitari i's
deixa invadir de pessirnisme. No arriben a,
les seves orelles més que veus d'odi i de des
trucció; veus partidistes. I del partit en fa
una carta i de la qu_efatura un califat, fins a
desfer el partit i llençar la quefatura. 1 els
partits que's desfán
refá.n, i les quefatu
res que's llencen són pedra que rodola per
un abim. 1 el Volguer-la pujar és treball de
Sisif. Can el Senyor Canalejas sotan plom
d'un assassí, i can amb eh l tota l'armadura
nou edifici que a-nava alçant-se.
Des d'aquest punt i hora la política espa
nyola ha començat a retrocedir fins anar

a •les disbauxes .de l'era
sagastina.
Trencat el pont que unía governants i go
vernats, va haver de llenar-se sobre'l to
rrent una palanca oualsevulla per no inte
.rrompre ni. un minut la correspondencia.
El comte dé Romanones fou -poder. 1 en la
Política scha fet la fosca i el tenior ha -luya
dit els cors 1 tot bt devanat tan depressa
que'l més condescedent, el més toleramt, ene
rogeix de vergonya al ven-re córa és govere
na i ouí governa; córn_ s'administra i quí ad
ministra.

parar

***
La política és encant; l'admiristració ne
goci. Tot es compra 1 tot es ven.- Es paga el
silenci i's cobren alabances: escoticen favors
i triomfen amenaces Espanya és una secre
taría particular; les Corts la sala de confe
rencies; certes redaccions, ministeris. Gover
nar és Aguantar-se en el poder; administrar
és agenciar pels amics. Tot és rastrer, tot és
baix: ni una idea generosa aleteja per al
car-se del fangar en qae rail. la govern_ació
de 1 Estat. Els que manen miren amb fá.stic,
amb horror els problemes plantejats per la
realitat vivent i
inventen d artificials
per dividir l'opinió: Temorós d'una aedo
:conjunta del bou sentit 1 lá vergon.ya, llen
de la discordia en. mig .dels
cen la poma
capdills per riure's de les batuses i seguir
fruint del poder. 111 há- eneeertes accioris de
govern_ tota la viles d'una depravació bi
santin.a.
.?Que us penseu cine és l'anund del Decret
sobre l'enseyanca de la Doctrina Cristiana
en les escoles, i r'anunci del projecte de llei
d'Associacions? ?Es aspirado de tolerancia,
de 'democracia, de civilisme? Ni aixó: es en
tremalladura i res més: és nn_aquiavelisme.
-

-

-.Contra Catalunya es valen d'altres armes:
el pervenir, ?QU'e se'is endona del pervenir
si ells no hi serán? Es l'hora d'ara, el present
lo one'ls apura. Per aixó retornen a la polí
que
tica exposada, antipatriótica, criminal,
va ensajar fa anys en Moret—que Den l'hagi
perdonat—en col-laboració amb en Romano
sernpre hi
nes.- Velen l'a,ctitut den Lerroux;
ha hagut en ell i en el seu -partit un esperit
catalanófob; sempre ha sig-ut un enemic de
Catalanya. Quan- es tractava d' aliances
electorals entre lerrouxistes 1 nacion alistes
republicans, aliances cantades pchs homes
de «La Publicidad»; pescadors ratoners de
velern impossibles per
caus i balmes, les
anticatalnisme lerrouxista. Mireu com ha
sortit altra vegada, descarat, provocador,
separatista Es l'obra del despit atiada, per
les males arts deis que governen
Jutgeu-los als governants; tota l'obra seva
és no ter res de bó -si craelcom fan, és per
destruir, per dividir. S' aguanten, no_ fan
res; confíen aguantar-se fen.t mal.-

.›

•

DeS de fa a uatre o cinc--mesos venira predi
cant que la política espanyola ha arribat
la desfeta; quels partits governants están
destruits. Com deis exercits enemics, despres
de la guerra, queden colles de malfactors
lladres de ,pas aixis després de la desfeta deis
partits, queden &Ales d' aprofitadors del
poder: Per vergonya d'homes, per dignitat
d'espan_yols, per lo nostre í lo deis nostres
filie, -aixo s' ha &acabar_
Faig el comte de Romanones, poruc de les
Corts; callen els Que hanrien de parlar, vi
ciats en el .silenci. Es allarg,ar l'agonia. Va
aeostant-se el jorn de les résponsabilitats, de
la veritat eixint a plena llum, de la gran
caiguda de les coses mortals; sobre les ruines
de lo existent, ficció de vida encara,i apro
fitant deis enderrocs lo que bó sigui, sha d'
alear la nova política esoanyola- ?.,CCin?

Bornes sense té, sense ideal, sense altesa.po
lítica, no són capassos, els que governen, de
sentir la coraplaceneia de veure traduida
en Dei una idea propia: peró frueixen. veient
CÓ)113_ se fa la discordia, com vé la baralla;
cóm els enemie,s folls per l'ira partidista, ce
gats per la lluita, ni veuen ni capeixen lo
que fan els governants 1 els governants
triomfen.

^

?Amb quina orientado? ?A:mb quins homes?
Amb la dignitat d'un_ govern que governi
del

.

**

actituts

a

definir.

país;

cap

a

la resoincio deis pro blemes

reals que tanqu_en la vida espanyola; arab
sacrifi
els -h.omes Que tinguin fe 1 vuignin
car-se.

Se ressuciten totes les males arts: altra ve
gada governen les passionS baixes. Tota una
regló, Catalunya; tot un partit, el republicá,
demanen l'obertura de les Corts. Efi ha pro
blemes vitals a resoldre, comptes grans a li

quidar,

•

*

***
Si aixe, n.o venfa,si aixó no`s lograva Es pa
nya fóra perduda per molt teMDS. Com cosa
desfeta, fóra niu de malavenurance-s. La
Espanya artificial, la Espanya- centralista,
la de la sala de conferencies i les penyes
les reda,ccions vividores es llençarán altra,
vegada contra Catal-anya, l'ideal del centre
fora la castellan.ització de la nostra terra En
Lerroux i «El Imparcial» foren daclarats
salvadors d'una patria que haurien empo
brit í despreciat, 1 Catalunya, hauría de ter
definitiu.
un non alt;ament que fóra
O Catalunya intervé en la Política espa

?Sabeu per qué no

s'obren? Perque una empresa periodística,
imposa un president del Congrés i el presi
dent de Govern no'l vol. ?Saben peraue's té
Catalunya sota
amenaça d' un decret
que atenta a la seva constitució
que pot estrafer la seva ánima, que pot

estronear una organització secular i arrui
nar als seus fills i vexar-los i fer-los joguina
de la inexperiencia i de l'imposició foraste-ra? Dones per a no descontentar a quatre
opositors recoraanats, per seguir disposant
de quatre places, Per satisfer l'amor propi
de dispensadors de favors i, perque, fets allí
dalt duna manera sintética, simplistes de
concepció.i eegats d'uniformisme, no arriben
a capir la importancia de lo que's demana,
la trascendencia de-lo que entre mans tener/.

nyola riormalitzant-19„orientant-la, ajuntant
encara
als 'hoines de toles- les regións Que
creguin en Espanya, una Espanya que no
sigui la del comte de Romanones, o prepAe

rem-nos, eonfrares de tots els camps catala
nistes, que haurem de pensar a la- una, que
el catalá que deixa de ser-ho no és tés. Car,
eatalans.
Per sobre de tot, hern d'ésser

-
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LA HISPANO SUICA
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Fábdca de Autorróbllis
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Recomendada por las Academias de Medicina de París y

METAL-LISTERfA
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DIPII.,,CDM2..9
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1..t.

PURGANTE SIN RIVAL EN

OBJECTES D'A RT

Barcelona,

etc.,

etc.
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EL FUNDO

Combate eficazmente la
constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones
viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago é
depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones herpéticas,
fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
(gordura); NO EXIGE RE.GIMEN NINGUNO.—Como
garantía de
xigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr.
Llorach, conel es
udo encarnado y etiqueta
amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS
MINERALES

intestinos, calenturas,

€) €7;

legitimidad,
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—

ea,0

Tipograzi,

de J. VI Víi.1
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