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als nostres suscriptors que
aquests díes es passarán a cobrar els
rebuts dele trimestres primer i segán

als

que esperem donarán bona acolli
da. Quant als suscriptors de fóra que

estiguin

encara

rninistració,

en descobert amb Pád
els hi supliquern que se ser

veixin posar-se al corrent

quan

mes

aviat millor, la qual cosa poden fer per
medí de segells de correu, Del giro pos
tal i qualsevuiga al tra
forma de fácil co

brament
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C

'1n Cambó

en
el
característica nos
tra. Al contrari: aquest principi té fon
díssimes arrels en la conciencia ibé
rica: com bon principi simpliSta, d'una
aparent moral quirúrgica,-t'ot espanyol
castiç hi trobará les seves delectances.
A l'Espanya calgué una creença indu
bitada en una rnissi& religiosa provi
dencial per complir una tasca d'ex
potser algun cop la fam, que
movía a les algarades—; peró el ven Qui
xot, havent pasat les aventures de cava
Ilería, s'en torna a menjar la carn d'olla
casolana, íntima, temorega. Pasada l'al
lucinació, és un peCat tocar les coses de
lloc. La fatalitat és de rigor; el món és
un enemic de Pánima; per conservar la
fesomía i les, honrades tradicions d'un
poble, no .hi ha com una cleda.
Aixó fixat, observem ara dos- fets
paraHels que s'han donat a l'actual re
naixement catalá. D'una banda el des
castellanitzant literari, per evitar el ser.vatge, traduía paraula per paraula el
modisme castellá, i es pensava deixar
salvat l'interés lingüistic. D'altra banda
el descastellanitzant polític, aplicava al
mateixa guisa de
nom de Catalunya la
mateixos
rites i fins vicis
idealitat i els
espanyolíssirns
(qué rnerei
col'lectius
sentiment
patriótic
ofi
de
yen el norn
que
el
castellanisme
no
capía
cial) i
rnés poderós no és el del norn, sinó el de
l'esperit; que no és regisme nou el que
varía els mots, sino el que trasposta les
usances. Aquesta tendencia de molts, fa
que avui en día, alió que és el nostre de
ver primer,. ço és, la CREACIÓ DE L'ESPE
tota la seva
RIT CATALÁ, precisant-lo en

propi

creure

recó sía

que l'arrauliment
una

-

Catalana,

tinuaret).

Cóm

-

Sería cosa faedora el demostrar, amb
textes diátans i episodis contundents,
com és estat un vell lema
acreditadís
sim a Catalunya aquel' de «Cadascú a
casa seva». Peró fora un erro rnalaven
turat el

Sentits, per JOSHP LLEONART.
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la
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immensitat de força inconscient i indefi
nida, sembli devegades l ignar,
con

travenció d'un ideal cátala, quan no
més és -i bou goig que ho sigui! —ne
gació tácita deis ideals quasi vaszong-ats
d'uns quants catalanistes.
Recordem una Vegada mes la antiga
anécdota que l'Estrabon din haver Ile
gida deis habitants del cor de l'Es
panya. .S'esdevingué que aquella gent
indómita, i, com diría ara el Havelock
Ellis, npblem.ent salvatge, fou astorada
del primer carnpament rorná que veieren:
les tendes eren artístlearrient.-escampa-.
des, gairebé amb coquetería: els soldats
deaambulaven plaentment, es dejen gra
cies feixugues, peró de gaia jovialitat:
l'un estrafeia el posat i la veu de l'altre;
tres, més enllá, recordaven un pas de
clanga; un legionari vell, anirnat duna
alenada épica primitiva, recitava una
gesta amb una certa inflor de veu. I els
espanyols, agres, arnb aquella mena de
malcararnent metafisic que els ha valgut
tanta

anomenada, feren, escandalitzant

se:—Nosaltres no sabern corn els vostres
soldats poden graciosament esbargir
se, amb cares contentes. Nosaltres ca
pím no més: o el Iluitar a mort, o l'és
ser jeguts dintre la tenda.—
Que traduít al Ilenguatge modern,
voldría dir:
—

O

cantar els

«Segadors»

o

parlar

mal deis altres.

Perque cona venía a dir en Gambó, el
parlar mal dels altres és la guisa més

jeure.

confortable de

tindríem, doncs, que la Expan
sió, primera virtut que hem de infondre
Així

a

Catalunya

—

nostra filia

Catalunya.,

diría l'Alomar, —és un pecat contra
un iberisme de rnils anys.
I bé: d'aquest
pecat, nosaltres en volern fer la basa de
la nostra força política corn de la riostra
educació nacional.
que
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quan amb els ulls oberts
cencia se us acosti i vos demani arnb.
Senyor Mestre, qué és
curiositat:
aixó que'n diuen «el Crist»?

dreu,

tragedia

La gran

Qué és aixo? qui és aquesta gent qui
imprimir damunt deis petits les pas

vol

sions i els odis deis grans? A veure, on
són els pares de familia que no volen
que el noi sápiga qui és el Crist i qui són
els de Crist i qué fan els de Crist. Que

surti, perqué sinó`és

cr

istiá,

mentres

en

hagi

de viure, bé ha de sa
ber qué són els cristians i qué pensen
qué volen i on van, i qué és ço que es
timen i com ho estimen!
Totes les nostres imites i males sangs
tot va a parar a l'Ensenyança: tot alló
que'n.s tortura i enverina, cap a l'Esco
la de primeres Iletres; tot hi va, sectes
partits, filosofies, crítica. Prediquem tol
lerancia i fraternitat, i volem que la di
viSió comen.ci a l'escola: a un banc els
qui aprenen Doctrina, a Paltre banc els
qui no n'aprenen I volem que s'estimin
com a germans? Prediquem pau i convi
vencia entre' ls ciutadans, i ensenyemben
obert als menuts l'abisme que separa els
uns deis altres. Aspirem
fins a aplegar
els sexes, i mentrestant comencem sepa
rant definitiváment els cors.
Perqué si el Crist ha d'ésser ensenyat
a uns nois i
amagat als altres, en nom
dé quí—digueu-me— direu a tots que se
estirnin? En nom de la Raó, en nom de
la Humanitat, en nom de l'Estat? Ah!
No voleu imposar el Crist, i llavors vos
trobareu que haureu d'imposar a corre
tre

cristians

Dogma qualsevol, perqué sen
se imposició no hi ha ensenyança, sense
dogma no hi ha deixeble, perqué sense
cuita

un

docere,

no hi ha discere.
No voleu fer cristians per forga, dieu.
Doncs bé, qué`n fareu deis que no vul
guin ser-ho? Quina autoritat suprema
invocareu davant de les tendres ánimes?
La Ciencia? Creurán en la Ciencia per
sonificant-la coni una Mare de Deu dins
les petites imaginacions candoroses. L'
Estat? Creurán en l'Estat, i el temerán
corn a Nostre Senyor.
No voleu fer creients en Crist: fareu
idólatres. No voleu que divinitzin a Deu;

divinitzarán un concepte arbitran. No
hi .ha remei: alló que ensenyeu, se divi
nitzará dins de les petites testes. Si us
espantaaquest resultat, renuncieu al en
senyança: tanqueu les escoles.
•

Arriba a ésser una malaltía aquesta
obcecació de la neutralitat, que se`ns
ha entravessat i no ens deixa veure
les coses ciares. Es que té algún fonal
ment biológic? Tot el contrari: n.aixem
ben

definits,

castellans,

gradi

mascle o femella, catalans,
francesos, anglesos,
ens a
—

o no.

Sorn

neutres

en

sexe, som neutres

en

de la ensenyança

—

en temperament? Ens la hern es
cullida la patria, la familia, la fortuna?
mireu si n'es de fatal i decisiva, la

patria,

.111,

Engendra

el prejudici de la patria! No fó
ra insensat invocar la llibertat d'escullir
poble, tal com avui s'in.voca la llibertat

coacció„

i de

el pare al

pot del

seu

seu

fill i u

propi

cos

dóna
i de la

propia ánima: i tanta més gloria
dóna el fill al pare com més se li retreu.
en
físic, i en moral: si el pare porta a
dintre un ideal, voldría que son fill l'as
solís, ja que ell no pot. I aixi de pares a
fills, una mateixa cadena- espiritual va
seva

d'escullir creencia? Si existís aquell dret
absurde, quin cop d'estudiar tothom
grans llibres de crítica histórica i de po

lítica, quin cop_d'investigacions

el que

tot

me

ditacions profundes sobre si era millor
ésser francés o bé alemany o bé espan
yol; i no ho dubteu, la major part de la
gent s'hi passaría la vida i moriríen sens
decidir-se.
La patria és natura, la creencia fruit
de voluntat, direu. Sí, peró no pas de
voluntat lliure, sinó de voluntat condi
cionada: Es pel nostre albir que hem
nascut entre gent cristiana i no entre
brahmans o sintoistes? Per heretges que

ascendint continuament a perfecció. El
pare no vol solament que el fill se u as
sembli, sinó que el millori. I així el
pare contempla el seu fill com a sí ma
teix millorat. El pare es coneix els vicis
i les virtuts. Mai un pare per malvat
que fos voldría que son 'fill heretés ses

tornessim, la fatalitat de ço que és
cristia pesaría sempre molt més dins
nostre que les creencies exótiques.

nalitat en el temps.
Es de llei natural, dones, que la creen
cia del pare sigui la del fill, i que alló
que el pare estima, vulgui que el- fill ho
estirni també i amb més amor eridara.
Qui negaría, dones, al pare el dret- de
transmetre la seva religió al seu fill?
Hem d'acatar.encara que`ns.descoilso
li, que el pare luterá vegi de fer. a son

males arts.
Tot home guarda més o rnenys pre
gón un ideal religiós, i aquest ideal será
el del seu fill, perllongació de sa perso

ens

ai de nosaltres! El seny que por
dins bé prou ciar és, i ben planer

Mes,tem

a

el camí a pendre. Es nostra malicia de
fa térbol i revés i suscita
cor ço que ho
«problemes» i «qüestions»; prou ho sa
bem que tant insensat com buscar patria
és buscar religió, i que si la religió fos
cosa optativa, tothom s'hauría de passar
la vida encaparrat estudiant la filosofía,
i ses escoles, regirant grans infolis de
moral. aprenent biología, i estar sempre
al corrent de ses continuades evolucions,
—de les quals depén, segons molts, que
's cotisin les religions altes o baixes per
averiguar quina és la religió, la escola
filosófica millor de totes, i com que cada
dia en surten de noves, ha.urfem d'estar
abonats a les revistes filosófiques i assis
tir als congressos de religions i a les
assambleas dé moralistes i enterar-nos
deis avençós de la exégesi i enfonzar-nos
en els avenes de la teosofía i abarcar 1'
Orient, i iniciarnos en els misteris de les
sectes secretes— i que en cástic d'haver
menyspreat Passentiment a la religió de
la riostra gent, quedaría engolida tota
nostra vida en la tasca espaventable i
monstruosa de haver de triar entre totes, morint, sense professar-ne cap.
I aquesta perspectiva, deducció rigu
rosament lógica de vostres teoríes neu
tralitzants és la que oferiu als pobres in
fants de les escoles! Encara que sigui a
un sol infant, a
un de sol al qual pose

fill luterá i que un pare convertcudament
i reflexiva Iliurepensador vúlgui tarnbé
fer compartir a son fill les seves opinions
intimes. Peró aquest dret deis pares és
positiu i no negatiu. Mai del món aquest
dret del pare pot arribar a que el seu fill
ignori la religió de la gent amb la qual
ha de conviure. Consentirleu que un
pare de familia digués: jo no vull que li
ensenyeu gramática? Quin absurde:- la
gramática és per parlar i escriure: per

-

ssiu

rit,

en

perill d'aquest desampar d'espe

corneterieu amb eh l un crim inhomi
nable.
Dieu: i a aquest infant, qué li respon

relacionar-se amb

sos

contemporanis.

voldreu llavors que l'Estat
obri escoles exclusives, pels fills de pa
res protestants i racionalistes... Ni -en
aquest cas, eácolteu-ho bé, ni aquest cas
deuría l'Estat a nostre país ornetre la
ensenyança de la Doctrina:católica. Vos
altres que defenseu la llibertat de con
ciencia, amagaríeu a futurs ciutadans
religiós de la
una creencia—Pesperit
majoría de ciutadans de la nació--que
potser ells, en ús de la mateixa llibertat,
Potser

-

adoptaden?
•

Ah, peró

una

ensenyança

_comparati

ensenyança electiva no és pas
possible, bé ho •abeu. No hi ha sola-'
ment una Doctrina: els coneixements_
s'engranen els uns amb els altres; hi ha.
p. e. una historia; i l'Estat ha de defen
sar-la aquella historia, a les seves
les, perqué bé ha d'atendre a la seva
propia justificació i conservació,i bé s`ba
va,

una

•
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tal efecte,en l'assentiment de
de ciutadans, perqué sinó no
Si la ensenyança no és
afirmacions
del m_estre no
les
franca i
rodones
i
ben
valentes,
migrada
sóu ben
l'anima deis
a deixará la lliçó en
osE1s distingos i la crítica no són
ni.
per l'escola de prirneres lletres. Ara
a

la riajoría

siaguantaría.

tot encara; dos
un

adversaris,

explicada la

cop

causa

tisfaccions donades,
nar a estimar-se.

195
si són lleals
de 1 °di; i sa

encara

poden

tor

petjad

jaiagineu una escola pública protestant,
conveniu Ilealment que schi falsifica
d'Espanya, la Historia de
la Historia
Catalunya, és impossible que un nen
protestant pugui estimar el seu país tant
o

o

corn

tat
I

un

de católic. I aquest resultat l'Es

l'avalaría?
venim a parar que

no

ja

en

teoría,

práctica

el dret a l'ignorancia
la
religiosa és totalrnent fantástic. Si ara,

sh-ió

en

per fóra,tothom s'aixeca espiritualment,
si el racionalism_e ja es bat endarrera,
si el materialisme ja va caducant...! Dei
al Crist.
xeu que els Detits coneguin
Quin mal vos fa: vosaltres rnateixos,
que tant crideu, qué serien, si, bé o ma
lament, no vos l'haguessin ensenyada la
Doctrina? Ni materia tindríeu per vos
tra rebel-dió.

Perqué voleu forçar la naturalesa de
les coses? Teniu por al sobrenatural,—
confesseu-ho —voleu amagar del noi el
sobrenatural. Es inútil; així com quan
el rebutjeu, el natural retorna galopant,
també retorna galopant el sobrenatural,
per més que el foragiteu del voltant
vostre. Retorna, peró corromput i dege
nerat. Vosaltres, els «amics de la Veri
tat», obriu els ulls ; miren corn deixeu
el poble quan surt de les vostres mans.
Quan conseguiu que no cregui en el
Crist, creu en els esperits, en les so
-

námbules i en, els -curanderos. Deixeu
inactiva la facultat que tenen els hornens
de recercar el sobrenatural, i quan els
"haveu tancat el veritable camí, el recer
quen allá on poden. Com ho fareu per
qué els nois que no's valen tornar cris
tians no's vulguin tornar tampoc espi
ritistes, com tants ; tants mils de gent
dl poble que haveu descristianitzat.
impediu que tinguin una fe positiva i
gloriosa,i no us fa res que puguin entre
gar-se a creercies ocultes i clandestines.
Dieu: és en nona de la Ciencia 1 de la
Raó i de la Veritat que ha cundit l'es
piritisme en el vostre baix poble anti

clerical?,
I goseu

encara

Si l'odi
I si

no
us

engany

arnb
1

soldre's, va embolicant-se tragica.rnert.
Perqué sí que n'hi ha
de problema
un

l'Ensenyança, -pero no Das un con
flicte de principis com vosaltreq dieu,
sinó
problema técnic i d'eficacia; i a
de

un

mida que vosaltres enfondiu en la esfe
ra
deis silogismes, aneu Tnultiplicant
obstacles en la esfera de les possibilitats

practiques.
Ve't-aquí

que

ara

uns

se

posen

a

la

defensa i els altres a la embestida. I tots
plegats, posant l'anima en alló que'ls
separa i divideix, en alió quels separará
sempre, obliden alió en que podríen
treballar units i remeiar els malsurgents
veritables.
Oh, falsos apóstols, falsos pedagogs,
inventors deis conflictes de principis:
ve-t'aquí que toqueu les cordes mes vi
ves de l'anima, i ningú es recorda mes
que de la ferida. Corn més acumuleu

problemes fantástics,

a

us

mou,

l'odi,

qué

us

mou,

Derqué aneu
l'irguen el valor de din
ens
entendrern rnellor
mou

com

els soldats la

Crist

Ordenança,

pe

els en arriba
res, i que l'Evangeli resta per ells tant
mut i obscur corn si fossin els Dialegs
de Budha.
Perqué aquí, aquí és el gros i terrible
problema. Corn voleu que el Doble l'es
timi el Crist, si li ensenyen, sovint, de
mala gana, en arco ves immundes, fos
ques i reumátiques, plenes de pols ; de
terenyines; el Crist ha de consolar de
les tristors de la vida, !i aprenen a co
n.eixe'l en major tristor encaral El ma
teix Sant-Crist que entre Denjolls de
mapes descolorits i cartels grocs de lletra
morta, no evoca allí pas dolçors evangé
ligues, sinó rnenaces de jutjat municipal,
és un Sant-Crist curial i oficinesc, com
el retrat del rei, davant la funesta lito
grafía del qual aDrenen els nois del po
ble les primeres instintives rebel-lions
republicanes. Tristesa i baf de cem_enti
ri arreu: obríu els libros de texto, els epí
tomes i compendis, i se vos glaça el
con I mai per
un
mai us hen cuidat
de que el con deis infants s'hi glaçava a
l'escola pública? En mig del desert sois
un llibre hi viu,
ardent i etern, el Cate
cisme cristiá. I aquest llibre, l'únic espe
no

la

ritual,

i atenció deis verdaders. Qui Den
sa avni en l'ideal de l'alegría de l'ensen
yanga i del benestar del noi a l'escola:
en la seva sanitat i esbarjo, en la dignitat
ciutadana deis locals, i la dignitat cinta
dana del mestre?
Tots els que ara -us aixequeu per re
dimir els nostres infants, perqué no vos
aixequeu per redimir les escoles pú
bliques de la miseria i de la tenebra, els

trobar

locals, aules, ilibres, material,

l'estimaríen.Que hi fessin l'estada ama
ble i agradós l'estudi, la companyía de
la llum, de flors i peixos, de la blancor,
d'objectes atractius, de cares rialleres,
de cançons i música...; voldría en ufi
rnot, estendre a totes les escoles d'Estat,

més

allunyeu

cura

i

esperit.

Com voleu que l'anima deis nois s'elevi
purifiqui entre mig de runes i rnals

endreços?

Ja está bé que's
la corservació del
Peró

mogui

cel i terra per

patrimoni esperitual.
culpables si
esteném

serem

no

interés Dels:nois a ço que ha d'aju
dar a aguantar aquell patrimoni. Que
els principis
no passi alió de salvin-se
perdin-se les colonies. Els principis són
la veritat de Crist; les colonies la educa
ció del cós i de la intel-ligencia. Pero,
escolten, és que perdudes les colonies
els principis se salvarán acas?

nostre

redrecem perqué no deixi
la doctrina, peró no ens
cuidern pas de saber si realment és en
senyada en llealtat i si és apresa en efi
cacia. Sembla que un cop cobert l'expe
dient ; assegurada en el texte legal la
Ara

cris

d'enseryar-se

cobrir vostres pas
sions—vostra soDerbia viciosa d'intel
lecte, que no és més que aixó i res més
que aixó el que vos fa rnoure—arnb el
sofístic Dabelló de la neutralitat, d'una
neutralitat contra natura!

doncs?

Mentrestant aquest esDaventóq pro
blema de l'Ensenyança, en iloc de re

de cor,

ro que de la Ilurn de

obligació, ja

estem

tranquils de concien

cia. Ah! ; vosaltres que protesten de que
s'ensenyi la doctrina, bé valdría més
que protestessiu de que no s'ensenya
prou: de que la lletra de la doctrina és
tot el mes que

els nois arriben

a

apendre

l'unic enlairat que

és

possible

escola, voldríeu

treure'l
encara?
Jo voldría que cada escola los una
petita casa neta i alegra, ben destacada
a

riostra

de les infectes aglomeracions urbanes
; voltada de jardins, i que al cançal de
la sala una gran pintura mural repre
sentes la escena evangélica de Jesús i els
nens. Ah, corn
miraríen els petits
al Crist, Ilavores. Com s'hi fiarlen

a

tots els

nois pobres de les escoles pú

bliques, els beneficis de pan d'esperit
joia de viure, que avui sois els sorto
d'alguns rnestres precur
sos alumnes
sors

poden gaudir.

1 demanaría per aquelles escoles, mes
tres tan candorosos i humils i alegres
com els mateixos nois. Perqué no hi ha
rés més trist i desesperat que aquest
-mestre cavernós i fanatic que heu en
vosaltres els neutralistes
gendrat
,

aquest

tipus

anomenat

primarista,—el

espanyol, l'institutor fran
cés—vanitós, Dedant, can de soperbia
vana, inflat
una granota, qui
ama
rnestre laic

com

esclafar l'univers —el món de la materia
el de l'esDerit—com una DaDerina bu
fada, i tot trepitjar-ho, i tot trencar-lio
corn si perqué hán ilegit Hckel a
se;
xanta céntims volum, fossin els amos
del Temps i de l'Espai, corn si abans
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d'ells i per damunt

d'ells

non

fu

cose

create.

Qué

sembla,

si deixessim en pau
i ens apleguessirn tots,
blancs i negres, per donar llum d'espe
rit i Ilum de sól a. les escoles publiques?
el

us

Catecisme,

Car

falsissim a, cent *voltes falsa la
posició, neutralitzants; dieu, en
qué destorba el Catecisme a la escola
és

vostra

bella,

a

joiosa,

a

la escola amable, a la escola
la escola eficac, a la mes aven
cada i renovadora i humana Pedagogía?
Jo sé una esyDla on sempre els nens
hi són i sern.pre s'hi está de festa. Tota
ella és plena d'una gran claror dorada,
riuen els murs i els bancs i els quadros
i les precioses imatges dins els mares, i
les florsi els llibres i estampes atractí
voles, sornriuen els nens xarnosos i sorn
riu el mestre, com si fos un germá gran
de tots. Eli ha a peu pla de Pescola un
jardí flairós; per damunt deis Ilorers i
deis rosef-s s'ovira un horitzó pur.
jo parlava Nitre dia amb un pare
d'un noi d'aquella escola afortunada i
cm parlava del mestre, com
d'un' sant.
Plens de dolgor d'Evangeli els nois par
tlen el berenar amb els vells que troba
ven pel cámí; cada día dernatinet abans
de les classes donen tots plegats amb
el mestre una passejada pels camps i per
les fonts que volten la ciutat; i cornenga
sota els arbres i vora la remor de Ni
gua aquella ensenyanga que,.no és sinó
una conversa continuada i mai interrom
puda, entre niestre i deixebles. Oh com
l'estimen! I la imatge de Crist, i l'espe
rit de Crist i el Catecisme de Crist és
amb ells i. els hi dona (dlum als ulls
forga al brag» i alegría al con.
d'aquesta Ilum, forga i alegría, en
treuen els nois un gran amor pels altres
hornes i per la Giutat i per la Terna
_triare. Llur esperit obert i
viu és atret
pel coneixement de les industries i dels
oficis, ells saben deis arbres i de les
plantes i dels insectes i de tot go que és
viu i de tot go qui fou viu en altre
temps
oh, monomaniatic que voIeu
suplir el Catecisme per les Cien.cies Na
turals—i ells saben d'art i de música i
de danga i de ciencia.—L'altra día —me
deja aquell bon pare—pel Sant del
Mestre, van regalar-li sab qué?: un
mapa en relleu de la comarca, ellaborat
sobre el terreny, i construir d'amagat,
tot el!, pels infants mateixos. 1 ells Dre
nen part, finalment, a totes les
fegteq
ciudadanes, el mateix a les conferencies
culturals cona a les velles costurns de
avior, que el nou Esperit revivifica.

rótul:

jo sé,

i he vist tarnbé una altra escola
com si diguessiM «Uni
versitat Cósmica)), i ja vos podeu pensar
go que s'hi amaga sota la petulancia del
que té

un nom

és

al
de

con

deis barris

populars,

bordells, tavernes i cinema
entrernig
tógrafs: és bissexual i fa pena veure
dg noiets i les noietes migrats i farnélics,
sempre als balcons del pis—un primer
pis—escoltant les blasfernies i contem
plant la munior fera i bullidora del ca
al dessota
rrer plebeu. Ve un día que
rnateix s'hi instal-la un catan de vici,
un d'aquests que'n diuen cafés cantants
de barris baixos.
Qué us penseu que
Pescola muda de casa per aixó? Ah, no!
1 la escoja i els voltants de la casa s'om
plen de gent perduda; els rnenuts i els
mestres, pujen i baixen barrejats amb
els _pinxos i les cambreres, i els veig en
cara al balcó, abandonats
de Déu i deis
homens, abocats a la claveguera del ca
rrer immoral.La escala i el café. cantant,
convivien! A les tardes, al café comenga
ven les cantades de les choristes que en
sajaven, i Ilurs espinguets inondaven les
Classes on s'ensenyava, com és -natural,
que «la Ciencia lliberava l'home de les

supersticions religioses,

etc.».

•Peró al cap de poc temps va comengar
Iluita amarga, que no's pbt explicar
sense un tornar-se roig. El café cantant
volía aixamplar el local i volía treure
l'escola, amics que'm Ilegíu,
una

l'escola, l'«Universitat Cósmica», NO
S'EN VOL1A ANAR. El propietari, al
últim, la va treure, desauciant-la. Lla
vors, amics que'm Ileglu, l'escola, obli
gaida a rnarxar per forga, va venjar-se; I
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el darrer día, mestres i deixebles d'arnb
dós sexes, feien malbé el pis, esquinca_
ven el
paper, trencaven tots els
esbotzaven els armaris, obstrulen
cu,at, i deixaven obertes les aixetes
A vui acabo de llegir damunt un diari
d'esquerra, un anunci de la inauguració
del nou hostatge de la «Universitat
Cósmica», «baluart del progrés pedago
gic enfront de la ensenyanga clerical
que coacciona els cervells».

vid'res

Quina tragedia
n.ostra terna!

la

Pensenyanga,

de

Un arriba

a

pensar si pot
ser fóra millor retornar al temps antic,
restaurar la educació popular com la en
teníen els grecs. Gimnasia i Música: re'S
rnés qu'exercici i ritme a l'aire Iliure; a
quell programa encisador de senzillesa,
al qual els cristians afegiríem la Doctri
na ensenyada de viva veu, com la predi.
els apóstols, com la ensenyava
caven
Crist mateix a les muntanyes i a les ciu
tats de la Judea..
a

-

Perú no ens es pas lícit tornar enrera
ni Pestímul magnífic d'algún triomf com
el d'aquella escola plena de llum ens ho
consentiría. Mes, en nostre camí vers 1'
aixecarnent total de la ensenyanga, ja
prou dur i penós de sí mateix, vosal
tres, oh gent que voleu dur-hi vostres
odis passions, cada dia aixequeu mun
tanyes al mig del nostre pas.
R

RUCABADO.

L.g canclencla-21macese

No n'hi ha

una altra de més necessa
poques n'hi ha avui de més
rnés inestables i més amenagades, -Cal
dría pensar-hi un xic en aqyesta treva

ria;

curta

dels Ileures de Pasqua, si

rnet que horn

la concordia i
moment...

Jo

pensi
la

en

en

la

pau

es

per

cívica,

mesura en

en

aquest

-

vell delegat cantonal, con
sagrat a Pescola primaria, lligat a les
institucions del meu país (prou que ho
saben elles) i al corrent per la nieva
funció fins deis deures i les tasques de
l'ensenyanga pública en tots els graus.
Record() amb tristesa i pena un ternps,
no .molt Ilunyá encara,
que Pescola era
més apacible i rn.és próspera que no és
soc

un

L'anornenaven ja aleshores escola
laica; Panomenaven especialment Ves
cola primaria, Pescola del Doble. La po
lítica ni els polítics no Phavien encara
invadit ni amanyagat; tenía bous mes
ara.

I
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i formava bons deixebles; atreia
mereixía la confiança de les farnilies,
no donava tanta
feina al Govern.. Bis
seus grans protectors,els qui s'interessa
ven
més i millor pel seu pervindre, els
grans mestres de l'Universitat, jules
tres

Ferry, Spuller, René Goblet,

el mateix
tot homens

Paul Bert, eren abans que
de llibertat, francesos i patriotes; no
somniaven per l'escola humil del poble
un destí més alt que el
de respondre a

mateix olDjecte, és a din, servir dins
de la seva mida, la ciencia i la Repúbli
ca; pel mestre públic, altre deure més
greu que el de donar a sos petits
als hois del poble, nocions útils
bons exemples. Els
llors rnestres
quell temps,
`hi havía d `excePlents,
son

aluiTines,
rr

—sabíen tantes coses corn els d'avni
potser encara més, perqué ells s'aferra

rnodestarnent, per -bon esperit, per
tradició i per disciplina,
les essencials,
ven

a

T

12Abril
que

no
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calía recordar-los; els millors
passaven comodament Pexa-

de certificat d'estudis; els altres
sabien un xic de gramática, d'aritmétirnen
-

d'historia, de geografía, de química
ca,
agrícola i d'higiene rural, de moral

práctica:

se'ls havía iniciat en
moral
in_dependent i
les gosadíes de la
de les especulacions, un xic obscures
per a petits camperols, de la sociología
revolucionar ia; hom s'acontentava de
veure en aquells nois la llevor interessant de petits Francesos que horn volía
educar i al mateix temps instruir; esperits joves per a desflorar, carácters novells per a enmotIlar, consciencies primerengues per a il.luminar, i res més
encara

no

que aixo.
En aquells temps llunyans i feliços
nó's parlava pas, a tots els 'vents, de
protegir i defensar l'Escola laica.Ella es
defensa.va tota sola, constituint-se la primera i la millor de tota
mena de
proteccions, contra`ls mals llibres, les rnales infiltracions 1 les males practiques.

21

Era generalment respectada, puix la trobaven encara rnés respectuosa. Ho era
efectivament arnb simplicitat, amb dignitat, envers tot alló que li pertanyía,
tot el que anava més erina. del camp modest i definitiu de la seva acció, el quadro deis seus programes i la frontera

deis

seus

drets. Els

independents com

seus

m.estres, tant

d'avui, pero d'una
digna i més elevada,
els

altra manera, rnés
eren més aviat esperits drets
que esperas forts. Sabíen per altra banda, per
haver-los vist i oits, que els esperits
forts de capital de provincia són molt
sovint cervells febles, que s'imaginen
tenir gratis idees quan Ilur pressumpció
els du a ço qui resta fóra de llur competencia i al damunt de llur nivel'. Ells no

s'aficionaven Das mes als politics de batriada deis quals menyspreaven els capteniments interessats, iles intrigues i
ambicions deis quals desfeien al dia arnb
Ilur

clarividencia; els deixaven passejar
Pescola, sense obrir-los la

al voltant de

E3

E.

ThŠL9

porta ni la

finestra;

no
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volíen eser,

corn

bons servidors de l'Estat, els fárnuls
de ningú ni els corredors electorals de
a

ningú;
a

eren sords a les
promeses
fins
les amenaces; per estar mes segurs de

Ilur independencia i de guar
dar llur dignitat, estaven prudentment
a la reserva, eh situació
defensiva, i es
tancaven clins del compliment de Ilur
conservar

funció.
La complíen bé, pergué ella era tota
la seva vida. Així guanyaven en autori
tat,

seguritat,

en

tot el que

alguns

han

perdut després tirant-se follament dins
la política, dins el sindicalisme agressiu
i

inquietant,
la escola

els

uns

perqué

teníeh per

altre ideal, els altres per
qué teníen altres arnbicions per a ells
mateixos. En aquel' temps Ilunyá de
que parlo, els pares de familia no's pla
nyíen ni somniaven en planye's.L
citat no era pas el laicism. e en Pestat
agut i irritant; la persona i Pensenyança
de la gran rnajoría dels mestres ofería
als pares totes les garantíes. Sense abdi
car per res dels seus drets i de la seva
llibertat de ciutadá,e1 mestre no era pas
un personatge polític actiu i rnilitant.
Sense fer catecisme als nois, els ense
nyava una moral que no difería pas sen
siblement de la del catecisrne, del qual
per altra banda no cap moral pot diferir
gran cosa; els explicava al mateix temps
una historia de França, tal com
la de
mana el poble, ,breu, simple i viva: una
historia que no era injuriosa per a cap
a

un

de les nostres

tendía

-

glories nacionals;

que

no

estendre o disminuir en el noi
rés de ya que deu haver-hi dins d'una
ánima j'ove: la idea del dever, Paltivesa
de la raça, el respecte a la bandera, Pa
mor i
el culte de la patria i també de la
a

cal

r

la

caritat; Pensenyança

Gran lehabIGS

annlres políliess @soles

propies

mans.

Els

seus

són els que li diuen la

millors

veritat; els

enemics són els politics de
d'estar per casa
qui, sota el pretext d'obrir-li eamins
més amples i horitzons más elevats
l'han apartada de mica en mica del
camí recte i del sentit comú.
seus

Ditjors

cartró i els

pedagogs

s,,
(Tradun

TZ3e3,1 7795,5

del francés per Antoni

Sojorns)

2-1,-1.1

G

fs,s,

-)16 di6lltrir,,so 310.00C 9=srapEalro

GgraJnai

ses

amics

popu

E1_7(-Lz
_-)

fa un ble d'antorxa i una ar
de combat d'un bon element de
cultura i de prog-rés. De des aquesta in
trusió la pa-u escolar, que és •sempre el
desig de la bona gent, deis Dares de fa
milia i deis mateixos mestres, ha estat
perturbada. Ja no tornará_ dins de la
escola fins que la mateixa escola será
retornada a sos principis. a sos costums
rnaneres d'altre temps. No és pas de
cretant Pescola intangible que la farán
invulnerable, sinó fent-la inofensiva: ella
no té
d'ofendre voluntariament ni la
moral, ni la religió, ni la patria. Voleu
que l'escola laica sigui respectada? Co
menceu per
fer-la respectudsa arnb• ço
que exigeix respecte. Ella té a son ea.rrec
les animes, les ánimes senzilles;
prohibim-li el deformar-les... Un amic
del poble, el fundador deis «Jardins
obrers», el bon prebere Lemire, que no
hauría d'esser suspecte.a ningú ni a l'I
glesia, puix és sacerdot, ni a la Repú
blica, puix és republicá, ha parlat molt
bé darrerament, del respecte degut als
.nois. Els antics n'havíen parlat ja, ben
abans que nosaltres, en termes excel
lents. Maxin2a, debetur puero reverentia.
Es una máxima que cal fixar á les parets
de totes les escoles de poble; val más,
per ella sola, que tots els discursos, to
tes les circulars, totes les amenaces.
Fóra debades i -perillós adoptar, a fa
vor de l'escola laica, lleis .i mides
d'ex
cepció. No estaría_pas más ben defensa
da, i esdevindría en canvi más antipáti
ca, com tots els privilegiats., La pau es
colar no depén pas de les Beis, sinó deis
costums, i el pervindre de Pescola laica
quan

ma

entre

gloria...
Després ha intervingut la política, i
la pitjor de totes, la política de secta,
d'odi i de dissensions. Ella espatlla tot
el que toca, fins la religió, quan hi in
trodueix el fanatisme, després de fora
gitar-ne

lar,

72-17

(51?
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diumenjat; peró l'hipérbole
vis,

Llore

atreu arnb calor de

sensacions

"

fou revelat en les
rnillors condicions per judiCar-lo amb
criteri espontan.i, verge d'influencies i
..antecedents de cap especia que paguessin sugestionar-me.
Com a jurat d'un certamen vaig rebre
dels meus companys un vot de confiança per proposar la tria de la part poética. M'enduguí
a casa
meua la garba de
manuscrits en vers: tot fullejat-los, Ilápiç en má, tocá el torn al poema, Rever--tere Sulamitis!..; i apenes obert, un per'film de cosa fresca i viva m'embaumá.
jo, perdent de vista la ponencia, ja no
llegía per calificar, sinó per pura delectació. ?Don venía l'autor: ?Pot-ser de
Catalunya? Quelcorn recordava Mossén
peró massa duia Parnbient de
casa nostra, massa endins penetrava l'es-

perit assedegat,

cm

fibló d'abella,

com un

les humils florineus indígenes, per
haver-se criat entre nosaltres. ?Corn
s'explicava que el primer vol arribes tant
arnunt, i si no era el primer, com en
tanta reserva s chavien mantenguts els
començos? Amb la joia d'una feliç trobaila, doní compte a mas companys, i
tots repetiren a chor la rneua exclamaen

ilQ

ció: !Un poeta!
A l'obrirse els plecs en la festa del
certamen, comparagué a rebre el premi
un jove d'una vintena d'anys, amb hábit sacerdotal: En Llorenç Riber. Jo sense
coneixel de vista ni de nom, havía
saludat la triornfal aparició.
.

No
fos

una

Ilibre

promesa, 'era ja una realiPeró si valen que
esperanga, la trobareu en aq-uest

era una

tat que

S'imposava.

espléndiciament

confirmada.

-

En el poernet anóni .m, esbelt i. flora,
se rn'apareixía la silueta
d'un bergattell abrinat, d'ossada Ileugera i línies
suaus; un poc allanguides per la creixenga rápida. Després .el pit s'aixampla i el
Jitme del pols es mes enérgic. I ara corn
abans, i més que abans, té l'avidesa de
uns ulls encaradiços, fácils a la meraveHa, l'esquisida irnpressionabilitat que intensifiCa les imatges i. dona al poeta ço
que'n di:ríem visió ponderativa, si no fos
el 'poeta probablement l'Unic que veu

just.
EH, ademes, demostra
moral

es

compatible

que la salut
arn b els subtils es

percepció

trernirnents i la delicada

matiços;

i que

el

seny

no

fa

riosa

de
per

assolir l'exaltació de l'estre.
Ni a l'autor ni. als SellS íntims he de
manat que'm contessin la seua vida.
?Per qué? Les poesíes diuen d'ella lo més
interessant.

Nasqué i fou

criat

en un

petit poble

meditatiu. ?Qué hi fa cada horabaix-á?
El poeta saluda i venera «l'aucell esti

turons

enfora 'la

per

mar

a

gran,

mun.tar-hi
la

mar

a

ressurt el dia

turbant d'argent»;
del seu somriure de rnalalta s'enamora
-són cor, i 'plorá de gelosía quan el mar
amb Un llarg bes la xuclá tota.
Les cases son menudes î netes, com a
copes d'or; i les cadires són blanques; en
la vella pastera tova el pa del blat roveió.
De pa negre i-pnesía se nodreix l'infant.
Selles són-la primera figa flor i les mo
veia la Huna «amb

un

deis carnins. Son pensament yola com
una cadernera de brot en brot; •i la can
çó passa sobre son cor corn un buf so
bre la cefidra de foc colgat.
Peró vé el temps que ha d'anar a ciu
tat pels seus estudis ?Fará plorar l'om
bra de Virgili component en nom d'ell
res

encarcarats, oblidant els temes
vius pels temes de retórica estantiga? No
hi ha perill. Els temps muden. Les esco
les d'hurnanitats ja no són tan_t poc hu
manes:
i ademes, el minyó té un fort
temperament poétic a prova de contagis.
No grellerá la flor de poesía. La fada in
visible que besava son front d'adoles
cent, s'asseurá devora ell en el banc de
l'aula. De la ensenyança clássica, del
tracte espiritual amb els Profetes i els
Sants Pares, efi_ sortirá provist de noves
forces, i mes sensible que mai als atrae
tius de la vida pagesa. Aquest és el na
tural efecte de les excursions pel món
de la cultura, quan el qui pasa per Gre
cia, Roma, Weirnar i Paris, és verament
versos

patrici.
pageset d'antany,

artista

El

plorniçó

«qui esqueixa:en part sag
l'abisme_ qui el congría».. D'allá

rnarcides,

un

el dó de traduir les
formes tebies i lliscantes
d'aucell. Té sobre tot
el

en

d'on

ungits de pau divina, esquelles de re
rnats dispersos que «piquerolejant de
goten piar de ferre»; esglesia colrada
que vessa pel Maig agónic, olor de flors

nant

l'ardi

sentit de la gracia.
Ens complauen la s-umptuositat i ele
yació de l'oda Al alt En Ja,ume
en
dressa A Mistral:. peró més encara ens
corprenen els sonets Més amunt. En la
altura solitaria replomen damunt
me les ruínes
del castell. Al toc d'ora
campaneta
ció de la
crismada, tornen de
la plana els corbs de dos en dos, corn a
monjas. Se'n posa un sobre la torre,

de Mallorca. Sens dupte hi ha, molins,
caminois llargs que a un cap tenen el
cel i a l'altre tenen la vila; sernbrats cu
rulls que un sol ardent madura; olivars

veure

lla.

sos

imaginatiu;

ment

com

Aquest poeta

en

vida. Té

lita».
Davall

i ele

gantitzat amb les finors del modem dan
disme literari. Mes, al trobar-se pel vi

latg-e

o pel camí amb els amics d'infan
tesa, _la vella que surt a mirar el cel
rernugant «pluja segura», deixa la filosa
per entrar la bugada; les fines d'ulls de
violeta i cabelléres de Ili, el porqueret
de la pelliça que el dijous és a Inca i els
dirnecres a Sineu, el ca de mirada huma
na, l'aufábrega estufada i finestrera; los
escomet amb la rialla als Ilavis, i té per
ells salutacions escaientes i rimes de «só

cortés».
De l'adolescencia conserva tal volta el
gust ingenu per l'estil hiperbólic i en

sant

cota un

I

Hilarió.

l'esperit vibrant d'emoció,

da d'un_

arc,

com

la

cor

Ilança el dard del pensa
Líbanus, cap al temps de

ment cap al
misteni en que els profetes «d'un geste
de la ma esquerra feien esclatar el tro».
Fixeu-vos en la gentilesa i la solemnitat

d'aquestes estrofes.
En les millors d'aquest llibre, fins les
de más exaltada idealitat, hi palpita el
realisme de les coses viscudes. Així, de
les belles poesíes El gran Pan es morti
A un Crucifici bisantí, melases en les
Cordes de salten i ?quina escullidem? La
evocació del Crist sobre la mar, tocant
amb els peus llagats el _fans de l'ona
amb el front el sol pontifical, î amb la
destra on fulgura l'amen., obrint el llibre
de séptupla tancadura, té singular mag
nificencia; peró el poeta, pál'lid d'esglai
troba accents més entranyables i rnés
apocalíptics davant el Crucifici, pie de
pols i floridura ignoble, arnb .1a testa
descoronada i un braç desenclavat:
.15,1=_heu feta por. Turbulenta
Ja sang, dins mi scha glacat.
Dins vostrocn pit sollevat,
ronca

torna culte

iinmobii foscura

ta

quina ánima de candói
Ets pie d'anys i de dretura

un

Encara

pantaix de

me

par que

tormenta.

senta

el cric Tot s'és consuman
que com un tro ha esqueixat
vostra

boca sangon.enta.

Altre tant, i més, podríem dir de Pro
cessó humil. Aquí el cantor degué fruir

aquella

gran

alegría de

que

parla

l'autor
la

del Poema Paradisiaco, pérque troba

avinentesa de vessar a doil, en calzer ade
quat, les essencies mes intimes. Passa la
Custodia, i la fesornía d'un paratge rús
tic que`ns és familiar, se transfigura,
pero transfigurant-se no s'esborra el seu
carácter, sinó que s'accent-ú.a més que
mai. La rosella vibrant d'adoració, el

zo1011
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cabrit que bela estorat, el bou qui s'age
nolla, Polivera qui mostra el tronc le

qui llambreja com l'arma
Saul, els Ilençois ben
lents de castedat en les finestres, la
ta pels carrers del llogaret,... tot és nos
prós,

el blat

dura

vasta de

o

mur

nostre, i

s'orientalitza i se
si l'exaltado de
la fe li hagués infosa l'anima de Pales
tina,
En Riber no té sempre amb sí mateix'
la crueltat neçessaria per sacrificar qual
que fragment- herrnós a l'harmonía o la
proporció del conjunt, per contenir la
tre, ben

tot

ungeix de santedat,

ímpetu

del

com

verb, imposant-se les

pauses

la llei del ritrne. Ven
turos aquell a qui no pot fer-se altre ea-rrec que l'excés de coses boniques. Amb
les perles sobreres de tal o qual joia n'hi
hauría per una altra.
Les petites incorreccions, si existei
no faltará
qui les negui)
xen .(perqué
voluntaris a modes més o
son tributs
mehys fashionables; pero, lícites o no,
sincerament ho clic,/ fan ressaltar la cla
ra limpidesa, la musicalitat verlainiana,
que és un deis atractius del nostre poeta.
Sois en la veu pura i argentina se nota
lal)etíta aresta que no's perceb en la
que

convenen

a

ganamella regullosa.
vol creure En Riber prengui
no més consell del seu gust natural per
acceptar o no certes novetats que Phig
life literaria introdueix. Qui té l'instint

Si

em

gentilici: de

la bellesa no ha mester se
bre com Jorge Brummel se feia el nus
de la corbata.- Abandoni's al propi sen
timent, amb perfecta confiança. Eh l pot
ser no li consenti mots un poe estremo
sos, com aquell serafisme de la Seu ra
diant, que recorda no tant la Seu nostra
com la propensió
del gótic modera a
perseguir l'espiritualitat en formes agu
des i afilades. Ehl
dictará piadoses
melodíes de dolor i resignado com els
sonets Al bell costal de la germana ma
falta. Eh l
trameterá Pardent ale que
feconda d'entranyable vitalitat una llen
gua selvática, com el vent salobrós de
primavera fecondava l'egua virgiliana.
Ehl impregnará de perfum rural i se
nyorívol estrofes tant saboroses com els

Stramps

a

llaor de la Mare

de Deu de

Sant Salvador.

19

amb ulls vigilants i mirava lluny amb
ulls somniadors. Era la musa represen
tativa del petit món que presidía, com
partint la dignitat patriarcal:del seu ho
me, qui tenía el tractamen.t d'Honor. El
drama silencios de la natura, sempre
el mateix i sempre variat, hi parlava de
Deu i mantenía el repós i l'altesa del
seu
pensament.... Llegint- molts dels
versos

la

veu

d'aquest llibre

sembla sentir
estillada i acaricianta d'aquella
me

musa.

No insistiré per explicarcorn és aquest
poeta, ni tal volta ho lograría. Recor
dau-ne qualq-án deis consagrats. Els
críticl coincideixen en l'acatament, peró

En el
queden

les nostres muntanyes
noble
raça pagesa. La figura més típica n'era
la Madona de la masía solitaria. No sé
cor

de

encare

exemplars d'una

quina simplicitat

aristocrática, quina
dolçor, quina senzilla garridesa de
fesomía d'anima, de llenguatge, sern
blaven fer-ne la depositaria de les més
casta

pures tradicions insulars. Mirava aprop

dir-ho tot. Passen anys, passen ge
neracion.s i no'n surt un exemplar au
és

téntic.

Per

quest,

entre

aixó, si en
nosaltres,

neix

un

com a

valdría la pena

que el baluart de Sant Pere l'anuncias
amb vint i una canonades._
JoAN

ALCO VER

Tal és el próleg del llibre A. Sol Ixent (poesíes den Ri
ber) del qual avençarem dues bellos mostres la passada set
mana.

El millar Café és el torrefacte de La Es
trella.
Carme, (Davant de Betlem).

SENTITS
De

la nostra coya interna hem tret
idea a la Ilum, i una vegada la hi
veiem comença l'adonar-nos que la ben
una

volem,
nes

i per a treure'n les
torn.em a internar-nos

seves
a

la

germa
Ah

coya.

tar-ne:

o

turalista,

fonent-se

en

ella: ho fa el

na

deixant-se'n agradar, sense
volun_tat propia: ho fa el sommiador, o
fent-se primer ben capaç de tots .els mo
o

tius que hi ha

en

ella per al n.ostre

goig

collir una flor que`ns agrada ens n.'em
portém una altra que sense saber-la-hi
floría en la mateixa branca. Al estirar
una eirera ens
n'ha seguit un pen

sensual, detallant-los amb amorosa yo
luntat, i després d'aixo gaudir-ne sem

jollet.

Anem
aquesta

Semblantment

la idea inicial del ar
ticle d'avui és una seducció de una altra
idea del de la setmana passada. Allí,
especialitzant-ho en el sentit de la vista
ens plavía suposar
en el tocant a la
sensació cada edat tingués el seu privi
legi: l'home el de la raó il.luminant-li
les coses materials, l'infanto el de veure
la qualitat, colors i límits de les matei
xes
amb una monstruosa exactitut, ja
que al infantó la visió material no li vé

-que

pre més: és Phome que disfruta. Com
aquest em plau mirar la branca florida.
a

trobar-los

així

els

arbres

primavera; no pas -deixant
que`ns apareguin plaents a On i quan
vulgui l'atzar i no sobent-ne d'ir el per
qué. I veureu d'aquí endavant quin disfrutar de la terra en primavera. No hi
.haura cirerer en flor que no us faci
senyal d'un troç lluny, ni branca de ci
rerer al mercat de les flors que
passi
us

Pinfanto i Phome tingués tarnbé
un privilegi en el mirar: la perspicacia,
aquella que fa de alguns nois tan bons
observadors i llestos caçadors de símp

per alt.
Peró primer caldrá haver-hí anat arnb
la ignoscencia infantívola del qui des
cobreix, sense envejar el savi que's con
fon amb l'arbre evitant caure en la apa
tía del sommiador, que la seva sensació
de quan el sorprén un arbre florit no
és gaire diferenta de la que u dona un
floc de boira sobre un vellut de mon.-

tomes.

tanya.

destorbada de cap pensament age, ni

comparació,

ni

prejudici.

I que

el

noi,

entre

Doncs

daleixo un plaer deis ulls
amb la Ilum raonable que'm

ara

qual
capacita per a trobar el goig en la mate
ria s'hi ajuntés el privilegi de la sensual
en

el

exactitut amb que suposém
presentar-se als ulls del infantó els co
lors, limits i qualitats de les coses. I
aquest plaer del sentit penso que pot
obtenir-se o al menys aproximadament.
monstruosa

Vos tira més la terra o la mar blava?
Voleu ésser pagesa o marinera?

tots el definei-xen de distinta manera.
Lo essencial és afirmar-lo, no definir-lo.
;Voleu conéixer En Riber? Llegiu-lo
i repetireu amb mí: !Un poeta! Que ja

Pero, posant-hi

la voluntat. El privilegi
de la sensual exactitut en l'un del infan
te), no el readquirirá are l'home si no
posa a contribució la seva potencia de
voluntat. Allavores és quan la terra se
li mostrará núa altra vegada.
Mireu-se una branea de cirerer. Meafi
guro tres rnaneres d'arribar a disfru

Anem-la a trobar la bellesa. !Ah, ma
teria! Vine a la reconquesta
sensual exactitut amb la qual et' retra
taves en els meus ulls d'infant, que alla

d'aqUella

no podía disfrutar-i. Tu
em
fas
cinaves de petit. Ara soc jo el que't
fascinaré clavant-te els ulls amb voluntat
enamorada i et faré cantar.
Parant-m`hi així és com el cirerer en
flors m`ha dit: La meya florida blanca
eselata en tous de dalt a baix de cada
branquilló i arran. Primer cada bran
guilló et semblará un bastó enflocat,
p-eró si ern mires mellor veurás que més
vors

que

en

aqueixa disposició

les

meves

flors s'agrupen en boles blanques molt
acostades de cap a cap del branquilló.

-
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Codonyer, volent-ho jo,

1 el

m'ha dit:
has vist el cirerer florir es.pes.,
a mí les flors ern -neixen
de una a una,
espaiades al cirn de les fulles vert ciares
d'oval gentil. Així posades al cirn de les

a blanc.—Ara, no,
primavera hi ha una cançó

que tira

com

goig

comuna rnuntanya flonja,
podría ésser el meu besavi.
Cada guantes fulles en dl s'agrupen_

plomall desmaiat,

altres tan
de cada
ploman vert, les veritables flors s'hi
encenen com bengales ciares i espaiades
resseguint el llom de la rnontanya es
pessa del
fullatge. Peró si la veiessis
d'aprop cada una d'aqueixes flors cóni
ques veuríes que no és una sino un
aplec de floretes reunides en tal forma.
1 el presseguer, volent-ho jo, m`ha
corn

flors de fulla, i al cim, al

Les

fidels

pades

meves
a

bones

cor

flors rosades són de les més
Em creixen arra

seva mare.

branca, gaire-bé amb tant
les de la prunera. Pero les
ten.en rnés bons colors i son més
a

d'amor
rneves

la

la

com

moces.

Quan

a la primavera passada vaig co
mençar de mirar-me així la terra florida
!quina vergon_ya de pensar en aquell
altre temps que tot veient-lo florir a ca
sa rnateix, al preguntar-me
a
quin mes
floría el cirerer m.'hauría quedat sor
pres, i al demanar-me la mena de la
seva

aplegadament

en

dient:
la nnitat de la
va

us

ajocar-se

a

en

l'orguen

sensibilíssim del vostre cap, sommiéu
corn
infants en l'arbre que acaben de
descobrir.
La Primavera és nostra.

florida hauría respost:—Em sembla

LLEONA RT

JOSEP
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varietat

tota la

en

dirá la Primavera,
pero hem de sol-licitar-la. Potser cal
drá passar per la liurnilçació de fer el
savi sense ser-ho, parar-se a Pornbra
florida de cada arbre arnb llapiç i paper
per a anotar sirnilituts i diverg-encies, i
aixó, en el color, en la disposició, en la
olor i en el tacte. La carretera d'Horta
fins a Sant Andreu el pla del Llobregat,
la vall de Montcada son llocs on no hi
ha mai gaire bella gentada. 1 tampoc
no és de temer que aqueixa mena de in
dagació detallada us faci mal de miopía.
La primavera que vé ja, aspiraren tot el
secret 1 les diferencies de cada florida
sense necessitat de detallar-ho. Peró cal
començar guanyant-s'ho. I si mentres
tant us laça l'esforq deis ulls amb que la
voluntat es guanya el gaudi de la terra
?.qué hi fá? Els prats son amples i amb
gran troc de cel assobre, un cel on co
4ors i formes son una sola sensació 11u
minosa de llibertat. O sino, cloeu els
ulls i ajeguts arran del coixí d'herba,
sentint-n.e l'halé a la gaita, i entorn la
olor de mel que agermana rn.oltes flors
-camperoles, i el cant de la merla, venint

degrossa fulla

un

la

Secrets així

d'un ciar alegre la ten
dresa de la meya copa. El castanyer que
florirá un d'aquests díes se m'assern.bla
en el florir,
sinó que ell es fa alt i espés

tes

de

ara

que

terra.

piquen

rames

en
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d'investigació sobre la per
sonalitat d'algún de nostres clássics
mig-evals i per justificar una apreciació
que treball

propia o per posar de relleu els trets
característics de les cornposicions, arri
ba la lectura d'un fragment pres a voltes
al atzar, a voltes escullit amb cura,
sempre secns ocorre la mateixa pregun
ta: Es que
aquest passatge, és que
aquesta estrofa no podría, no deuría

0

0

Ilegir-se d'altra

manera? 1 si és

aixís,

com?
Per

regla general nostres textes rnig
se
llegeixen com si fossin escrits
evals
al día d'avui. El lector d'un capítol de

tracti de donar

a

coneixer

d'escriptors mallorquins,

llonesos

'lengua

passa

a

la

de He
condicionant de la
ir,

iguals circunstancies,

no
sernbla pas
fet ja consumat desde'ls primers
temps de nostre vulgar; el desequilibri
o resultat
contraproduent, o com vulga
anomenar-se, que observém en el trae
tament de les vocals tóniques apartant
se en Ilur qualitat d'obertes
i tancades
en
relació amb els sons etimológics
les lleis deis quals ben precises no s'han

en

ser un

sament

dialectes, degué
temps

grafies

diver

ser

general

en

altre

domini Ilingüistic, com
degué ser-ho també la .emissió de la t
final travada (salt, sant) i la de la r pre
cedida de vocal en igual posició arnb
dues perdudes- avui, la darrera peró
restablerta en un deterrninat nombre de

ex

o

presents

ler baixar a apreciacions sobre del ritm.e
musicalitat de la &asa, elements de sí
ja molt més difícils de reconéixer
impcssibles de reconstituir pel que's

a

essencial duna consonant
africada co-m en metge, que nosaltres
hem perdut- a la inicial de paraules corn
ioc, jove pronunciat tjoc, tjove en molts

rosse

netament provençals. En les
ratlles abordern una qüestió
purament de fonética general sense yo-

indistintarnen

combinades; Pelement explosiu

component

ditori eScoltant p. ex. les sublims estro
fes del Cant esperitual de Ansias March
serán les rnateixes que oirán de boca del
qui declami la Oda a Barcelona del im
mortal Verdaguer. 1 lo propi succeirá
se

una

morta. El

raclit és el principi
seva vida. Aixís se compren que`i cata
la central actual, i el propi pot dir-se i
provar-se de las demés llengües, pre
senti un sens nombre de fenómens d'-or
dre purarnent -fonetic que no devía pas
presentar el que's parlava antigament.
Consignarém els més principals en or
dre al objecte d'aquest article, no ate
nent a un fí merament filológic.
La etapa del' só fose actual que.per
major claretat representern per e, fone
ma neutre, indefinit en el qual han vin
gut a confondrets totes les a i e en po
sició atona, aixís com la seva paralela u
producte total corresponent a les o i

sempre i

pronunciació en passant a la reci
tació d'un passatge de Tirant lo Blan_ch,
les inflexions de ven que percebrá l'au
seva

tractes

cornplides,

categoría de

determinat encara, no existí segu
en les epoques reculades de nos
tra historia; la pronunciació de la billa
vial b -per la doble forma escrita b i y no
no den datar tampoc de la
centuria pas
sada; la articulació medi-palatal del fo
nema que ortografiern amb ll no ha tin
gut sempre'l carácter que ofereix en
nostres díes ni ha correspost tampoc

la Crónica del Rei En jaume no can
viará en el més mínirn la tónica de la

quan

son

rament

NI la lectura de textos catalans antics
Cada vegada que assistirn a una con
ferencia sobre literatura catalana antiga
o
algún de nostres amics ens honra
particularment amb la lectura de qual

refereix a etapes que ja han passat pro
bablernent senceres a l'historia.
La llengua parlada avui no és pas
formalrnent ni de molt la mateixa que,s
parlava a l'edat mitja. Si no disposessirn
d'altres arguments per. afermar-nos en
aquesta asserció, bastaría observar lo
que passa en tots els dialectes. L'evolu
ció contínua en tots els ordres és la llei
essencial que regula el desplegament de
la llengua. Sense evolució, sense nao
dificacions successives, inapreciables en
llurs començos, sois manifestes quan ja

pas

9FLLOTGER A

Rambla ded Centre, nzlzu-1. SO
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-

en

nostre

cassos.

Dones bé; si la

llengua antiga tenía
riquesa de fonernes 1 particula
ritats (n`hern senyalat no -més que una
part) que no posseeix l'actual, fonernes
aquesta

.
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q u e ha anat

continuada

deixant
per la

los sisquera per

la

lluita
allá
hem de restablir
en

vida,

0.aanyant, perqué

perqué

momen.t

un

donat,

gloriaNaturalmet,
passadora

de

la fonética histórica a la lectura d'un
text antic qualsevulla, presuposa el co
neixement precís de les etapes d'evolu
ció experimentada per els sons, presu
posa abans que tot tenir fixada en lo
possible la llur cronología. 1 aixo fins si
convé per els diferents dominis dialec
tals. Malauradarnent aquests extrems
están

encara

ben

enda
menys

suposant que no siguin encara
incontrovertibles, ans bé susceptibles de
correccions i d'esmenes, la lectura d'un
text mig-eval feta distingint clarament
Tot i

átones i les o de les u,
pronunciant les e i les o tóniques tan.cades o obertes segons ilur qualitat ori
ginaria, articulant diferentment la b
la -o conforme indiquen les grafíes, (la //
ofereix més dificultats), restablint l'ele
ment explossiu sonar o sort de tota jo x
e

de les

a

incial amb Ilurs variants equivalents,
articulant _totes les t i r finals, entre al
tres fenóm.ens
que
podríem aduir,
aquesta lectura diem que estém segu
rissims que s'acostaría més que cap al
tra de la fonética deis autors antic. I ara
no parlém del provençal que corita arnb
prou treballs d'investigació que poden
ben servir de guía a qui vulgui utilit
zar-los.
Tenint compte de l'arrelada que está
la manera de lleg-ir els textos antics
sense forçar geris el sisterrfa fonológic
del catalá actual ni fer atenció a la rnul
ti plicitat de fonemes que`ns indiquen
les iletres, l'idea que acabém d'apuntar
-

tindra tal veg-,ada per alguns quelcom de
revolucionani (!) altres pot-ser hi veurán
la pretensió, molt llu-ny de nosaltres,
de voler passar per inn_ovadors originals
contradient una costum inveterada. .Als
als altres observaríem no obstant
que la idea en si no és nostra l'unic que
fern nosaltres és en tot cas proposar-la
uns

Per que

ja

es

s'apliqui

cosa

amb qué

prou

es

al catalá.

Per

rnolts

sabuda l'escrupulositat

procedeix

les estrangeres al Ilegir

en

les altes esco
veu
alta en

en

époques

históriques.

-

I efectivaIlarg treball d'estudi compara
tiu de totes les formes d'un text publi
cat críticament, condensat en poques
pagines, be ha de servir per quelcom
més que per establir les seves lleis foné
tiques; al capdavall, la lectura -del text
segons l'análisi de síntesi fonética que
Pacornpanya sovint com a partindispen
sable d'una gramática parcial, no és més
que la seva aplicació práctica i directa.
La possibilitat d'errors en la pronuncia
ció histórica deguda a la manca de fixa
ció absoluta en la cronología deis .fone
seves

ment el

desitgem

i ells

se
.

mereixen.
BARNILS

a

a

i

a

e

a

e
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a[9]

e[d,i]
e[é,e1
e[9]

a

i
i
i
i

e

u

u

o

i[i,9]
i
i

o

[u]

u

ou

o[u]

Es gairehé cometre un
suicidi el confiar en la
quinina sola, el whiskey o

brecatges casota`ns
pel guarirnent dels refre
dats' tant generals ara a
totaEspanya.—Ningú hau
certs

ría de descuidar un refre
dat, perque freqüentment

degenera

pulmonía
en
influenza, i devegades

u.

•

El cat. en els dialectes oriental-ha igualat
la a amb la e, i la o amb la u. El mallorquí
conserva o difere,nt de u, neró a=e, i el va
lenciá a diferen.t de e.
Així dones:

o
en

El resultat
consurnpció.
deis anomenats remeis de
refreda.ts es difícil de sa
ber; el que es Len segur es
que no hi ha refrejat re
cent, cránic o agut, per molest i obstinat que
siga, que no alleugin desseguida i no guareixin
eficaGment en vintiquatre hores eta PELLETS
DEL DOCTOR MÁCKENZY.
Suspenen els
estornuts, la mucositat del nas i el Ilagrimeig
febril del S ulls. Aclaren el cap i esmenen tot
aquell malestar del ces que produeixen els re
fredats. Tonifiquen l'organisme i eviten l'engu
nia que causa al dormir, un refredat. Rebla
neixen el pit, faciliten la expectoració i 9.:uarei
xen la tos —Cama, Pessetes te50.
—
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Refredat!

eguPaz

-11 atins :

Cast.:

taxi moderna i aixís procedirém amb
tata. ilógica_ Ara si és per un excés d'es
crupol que no volem apartar-nos de
nostres habituts, resignem-nos i espe
Gra:mitica histó
rem la nostra primera
científica
i si's vol
rica feta amb basa
encara
la
publicació
de
més, esperem
lingüistic de Catalunyct Mallorca
i Valencia que'.ns permetrán orientar
nos facilment sobre .totes les varietats
dialectals posant-nos aixís en vía segura
de liegir a nostres avant-passats com
P

III
Voeals átones de les sil.labes pretbniqu_es.
Eren cinc. en llatí vulgar; a (provinent de a,
Ilarga, o brea): e tancada (de e breu, e llar
ga, i breu), i (de i 'larga), o ta,ncada (de o
breu, o llarga, u breu.), u (de u llarga).
1.__Teu`s aquí el quadro deis seus reflexes

It.:
Rum.:

perfectes perifrás

en

ja

Cáteara de

o vo

i

nosaltres

hem indicat per el catalá,
°corre també
en
les Ilengües románi
ques i germániques i amb tot i aixó ni
mestres ni deixebles se permeterán mai
llegir p. ex., amb fonética francesa o
alemanya actuals les sóbries laisses pa
triótiques de la Chanson de Rollanti o la
valenta dedicatoria ad Lztdowicurn de
l'Evangelia,ri de Otfrid.
Si és que amb la lectura dels textos
catalans antics arnb catalc't d'a-oui, se
pretén evitar una discordia entre dugues
pronunciacions diferentes, llavors será
bo extendre i unificar en lo possible tot
el lienguatge i com el Ilenguatge n.o's
compón solament de fonemes sinó tarn
bé essencialment de formes múltiples;
que's catalanitzin arnb catalá d'avui to
tes per un igual i comencin de repro
duir-se per -au o -eu les segones per
sones
plurals deis ternps deis verbs
escrits sovint -ats i -ets, i es girin els

n

senzills

s'unifiquin els

infinitius i els sub
juctius de delicioses formes arcáiques
facirs el mateix traduint el iéxic allá on
la semántica no s'acordi amb l'actual, i
arrodoneixin-se les frases segons la sin

proverbial que posen els professors en
deixar passar errada ni con fusió de
fonemes de la [lengua viva a que per
tany el text de la mateixa en una de les

mes, i que

rrerits per el catalá i no podém
que desitjar que'is filólegs ens aportin
la solució el mes aviat possible. Peró
malgrat tot hi ha una série de punts de
vista, precisament els indicats rnés
amunt, que creiern que faríen bé de no
oblidar els nostres llegidors de textos.

les

tics,

no

hem de comunicar-los nova
vida? Perqué hem de privar a la llengua
veneranda deis pergamíns i deis incu
nables, d'un colora d'época que tant
havía d'escaure-li i li ha d'escaure en
cara quan la volem retreure a huir com
Huía en els seus bons tems de

l'aplicació

perfectes

les aules els passatges deis textos que
s'han d'aclarir i d'interpretar, i la cura

seva

perdent

aci

no

indispensables
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Exemples:
carbone

hiberne

jurare

clesertu

potere

't.:

carbone

l'averno

giurare

diserto

petera

Rurn.:

carbun.e

lama

Cast

carbón

Port.:

rr.
Cat.:

desert

invierno

jura
jurar

carvao

inverno

jurar

deserto

charbon

hiver

jurar

désert

carbó

hivern

jurar

desert

Cat. oriental.

desierto

utea

poder
poder
pouvair
poder

No serveix la regla de distingir a, e i o, u
segons el liati clássic; podría servir si es tin
gués en compte que la e pot venir de ibreu,'
i si les perturbacions Que sofreix el desenrot
llamentnatural de les vocals estig-uéE_zsubjecte
a regles, cosa que no esdevé sempre, encara
que si en alguns casos, pu.ix a da,vant de 5e,
et o certs altres nexes dóna e, eom lacte que
dóna l/et, i lactuca que dóna iletuga; també o
davant deis mateixos n.exes dána u. Les yo
cals neutres, peró, han estat subjectes a una
infinitat d‘infiuencies que no semnre es 13O
den traduir en lleis.
A voltes es pertorba la evolueió natural
de les voeals riel contacte de certes canso
-

•-

Cat

a

e
a

u

-
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-nantse per una DOSÍCiá especial, per les yo
eals que seg,ueixen a la vocal átona, peró
aixó no sempre és igual. Noti's per exemple:
Per la posició dins de la la paraula, tota a
inicial en mm. es conserva, i la e inicial es
torna a. En port. es conserva la o inicial.
Per contacte:arnb consonants labials, les
vocals s'arrodoneixen; aixi, en it.: doman
dare, domani, dovere; en fr : buvons,furnier;
cat.: romandre; en cast.: obispo; en ruma
pacat (peceatu), batrin (veteranu). En aques
ta darrera llengua la influencia, dones, s'e
xerceix a la inversa, essent general en el
en

domini románic la influencia de les labials.
Altres consonants que tenen influencia són
les palatals; així en fr. és quasi constant el
canvi de ea- en che-: caballu, cheval; peró si
segueix una s, subsisteix la a: castellu, chas
tel (antic). Tarnbé tenim tilleul en lloc de
te ; jannariu dóna en llatí vulgar jennariu,
don it. gennaio, cast enero, cat. gener, que
s'escriu al costa,t de janer; juniperu dóna
-cast.

enebro,

eat.

ginebre.

Altra influencia és .1a de les vocals tónie
emes que seg-ueixen. En són_ exemples:
La successió de i-i produ_eix e-i; vicino
dóna en llatí vulgar vecinu, don, cast. veci
920, cat. vehi, fr. veisin., voisin. En fr. antic,
fenir per finir. En cat. spiritu ha donat es
perit; medicina, i vigila, són pronuneiats so
vint meda cina 1 vggila. En cast. antic teníem
escrebir, i és viva la pronunelació rnenistro
Aixó és llei en portugues, Oil ministro és
pronunciat rnenistru, i com cas curiós pot
citar-se en aquesta 'lengua privilegiado,pro

pleut eorrespón a plouvoir. La forma de
rindieatiu ha influit en l'infinitiu, 1 així te
nim pleuvoir.
De vegades hl ha veritables inversions,
cona medulla, en it. midolla, havía de donar
en fr. meche, i en son lloc ha resultat moelle.
Genucclu havía de donar en port. geolho
ha donat goelho. En cat. hirundo
itta ha
vía de donar eroneta i ha donat oreneta;
també llangoníca per llonganica, 1 els verbs
rumigare (en llatí vulgar rurnicare) Que ha
donat en cast. rumiar, és en cat. remugar
en lloc
de rumegar, 1 bullicare (fr. bouger)
dóna bellugar, 1 halaría de donar bullegar
Resumint direra que les cinc vocals del
llatí clássie, llargues o breus, eón cinc en
cat. en sil-tabes átones, pero a=e, O=u en
cat oriental. No podem pendre la etimolo
gía per criteri ortográfic, puix i breu dóna
e, i i llarga :dóna i; u breu dóna o confosa
amb u. Davant de certs fonemes palatals a
es can_vía per e o i, i o per u. Aixó és en ge
neral; quan_ no hi ha correspondencia és que
hi ha hagut alguna perturbació, com les es
mentades.
Trobem escrit

La o seguida de 6 tendeix a pasear aeoa
vocal neutra. .Rotundu dóna en cast. redon
do 1 en fr.reond, rond; profundu dóna preón,

pregón; formosu dóna en east. hermoso. En
el liengu_atge ínfira eón freqüents les pro
nuncies palmó 1 praeurador per paZinó 1 pro
curadora

Fenómens d'assimilació. A en sírlaba tó
nica exigeix a en la silelaba anterior. Silva
ticu és en llatí vulgar salvaticu, d'on, sal
vatge, salvaje, sauvage; verbactu, varbactu
ha donat cast. barbecho, i en cat. traetant la
y inicial cona la doble y germánica (warbac

tu), guaret, goref; bilancia, balancia dóna
ba/anca i balanza; metaxa, mataxa dóná
madeixa i madeja; ceramen, aromen, dó
rela ~in 1 alambre; filicaria, falicaria dóna
falguera. Altres vegades es tracta d'una sen
-

zilla tendencia general a introduir la a ini
cial, com en els mote ilieina i elemosina,cfue
dónen respectivament a/zina 1 almoina.
Certes inieials rares eón substituídes per
altres molt corrents, aixi as- es torna es-;
auscultat (esdeving,ut ascultat, segons llei
de totes les araules que ten en a 1 la sírla
ba següent u) havía de donar reflexes en a-,
peró essent as- una combinació inicial rara,
es forma escultat per assimilació amb les pa
raules en es- que són nonabrosíssimes, i pro
venen de les llatines en ex-.
Una altra causa de pertUrbació és la se
güent:Potere ha donat pouvoir, peró i/peut;

Rambla deis

Estudio, 111b1. 8

a

l'edat

mitja

Cbm

nunciat preveligiado.

-
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íntim, Psicolbgic, d'opinió que va concluir a
la idea de Mancomunitat.
Lanar 1 venir de la fórmula localista a la
fórmula general assenyalava ja prou clara
el nus capital, del problema: la
d'homogeneitat interior d'Espanya.
Quan el general Polavieja, primer, en Mau
ra i
aitres govern.ants després, arlegaven
que les altres regions no estaven prepara
des per a la reforma regional, nosaltres
havíeM de reconixer Que era veritat. Quan
davant dele obstacles de la solució general
espanyola, retrocediein a la solució localista
purament catalana, topávem amb les difi
cultats gravíssimes de poder arribar a la.
dualitat de régims adininistratius en un Es
on era

falta

tat

Podíen ser o no ser aquests
llavis deis governan_ts espan
escusa no més per aplacar l'hora.,

unitari.

obstacles,

yols,

una

en

concessions, peró els representante
d'un raoviment d'opinió
caraeteritza
Per la sinceritat í la honradesa de procedí
ment, no -poclien desmentir-los, havíe-n de
rendir-se a la realitat d'aquestes objeccions.
Desde els nostres priraers passos en Pacció
Política veritable; desde ele nostres primers
contactes arnb la realitat de la vida política
general espanyola, várem com.pendre que
haví.ein de renunciar a la -solució loc.alista
de les

no obstant segons la etimología s'hau_
ríen d'eseri-are meteco (de met-i-ipsu) 1 donas
del plural -as. Es difícil determinar eom la
tornat a. Es podría invocar la ten
e s'hagi
dencia de les llengiies noo-llatines a tenir
á en
la primera síl'laba, o un fenornen de
dissimilació com el que esdevé en ciment,
finestra, etc. en lloc de cernent, f enestra.
Hl ha un eas que el criterí etimológic és
absolutament inaplicable, i és quan es can_
vía el domini vocálic; així una a que vingui
de o, com llagosta de locusta. Tampoc es
pot recórrer al valenciá per solventar el
puix un castellanisn3_e fa dir ale
dubte
valencians, per exemple, Museo amb una o
clara, en lloc de museu.
La grafía,—que topa amb rinconvenient
de sois cinc signes per les set vocals del ca
talá,—té de sortir d'una conjunció deis cri
teris etimológic, tradicional i dialectal.

nes;

(Continuará)

de la Diputació única, que aquesta solució
impossible. Si haguéssina estat d'un-País
en que fos costum el procediment de llegis
lació separada, de lleis locals, com Anglate
rra, la fórmula de la Diputació catalana hau
ría pogut prosperar. Peró a Espanya, entre
ele petits grupus dirigente que mercós a l'ab
soluta atonía del ces social constitueixen
l'Estat, hi domina un sentit unitari, un sentit
era

uniformista, que exigeix Imperiosamen_t la
generalització de tota reforma, la seva apli
cació Per igual en tot el territori es-panyol.

A les dificultats extraordinaries de fer-la
acceptar, de convertir-la en realitat, havíem

d'afegir-hi, en el cas
dificultats gravíssimes

de conseguir-ho, les
de la seva excepcio
nalitat, de la seva incoherencia a dins del
:t'égira general, de la seva oposició a l'ara
bient, a les costums, a les ten.dencies domi
n_ants, a l'esperit simplista del grapu deten
tador de la direcció política. Am.b tots ele
seus inconveniente, era preferible orientar
ele nostres esforços cap a una fórmula ge
neral.

Mes, ?era possible que, com se reclamava
la primería, se substituís la divisió provin
cial actual per la divisió regional, les pro
vincies d'a,rá, per les provin.cies d'abans, per
a

les regions?
La necessitat de

canviar, de modificar
l'actual divisió provincial, no, sola.,ment per
raons particularistes,
sinó per motius de
carácter general, comengava a imposar-se a
la consideració d'alguns dele governants.
•

Totes les tardes '54Rn:14

a

7"01' .A. :rT

Met,?.,J.;L desde 5

més

.elegant

'de

D

mateix 1 do

Es de la gestació interna de la fórmula de
Maneomunitat que vaig a parlar, del procés

ment

A_

Abril 1913

Btreeliona

per

la sortida deis teatres
oessetes

Diets

iltwchs

12 Abril 1913
Per distrets que estiguin en els afers apre
miants de cada día, no podien deixar d'en
treveare que el telégraf, el teléfon, els fe
rrocarrils 1 l'automóvil han enxiquit vir
tualm.ent les provincies actuals, que aaues
amb aquests raedis, per als
tes son avui
efectes d'administració i govern, el que
haurfen esta.t els antics «corregimientos»
l'any 1833, i en canvi seríen aval les regions
desde aquest punt de vista lo que les pro
vincies actuals, amb animals de bast 1 dili

gencies, a l'establir-se.

D'altra banda el fracás de les provincies
el sentit de donar-se una personalitat,
d'esborrar la vella personalitat regional,
així cona de cónvertir-se en organismo eco
nómic, en unitat de vida económica, com
en

antigues provincies regionals, era tant
complet i absolut cona el fracs administra
tiu per anemia, per esmortuiment, de la
majoría de corporacions provincials. I ve
iessin o no, que una de les causes d'aquest
les

,

estat

era que les

-provincies

noves

venfen

a

organismes deeapitats, que social i eco
nómica i espiritualment, continuaven en
ser

comunió de circulació 1 direcció amb les
capitals de les regions, és lo eert que alguns
governants havíen pensat en restablir la
divisió regional.
Mes, convertir auatre provincies en vrtit
provincies, és tasca senzilla perque ele inte
ressos creats de les capitalitats actuals
l'oposar-schi haurien estat neutralitzats pels
iitteressos de les noves capitalitats. Conver
tir quatre provincies en una sola ás tasca
més difícil per l'entrebanc deis petits inte
ressos, polítics especialment, que de mo
ment es lesionaríen.[Ser_n.blant tra,nsfortnació
podía fer-se, era viable certament a Cata
lunya, on una corrent d'opinió formidable

demanava la reforma, i les gran» ventatges

d'implantar-la arreu sentides, compensaven
de sobres eis petits confiictes momentanis.
Peró ?era possible pensar sériar_n_ent en sem
blant redu.cció en les altres regions d'Es
aquests con.venelments i aquests
naóvils sentimentals faltaven, no existien?
panya

incontestable, que podíen encara oposar
desde Madrid a la reforma per Catalu_nya
reclamada. Mes, les objeccions continuaren.
Fins al moment de plantejar-se la solució
del nostre problema sempre ha.víem vist que
les reformes llegislatives obefen purament a
variacions de les inclinacions o de les con

veniencies deis clans polítics, o a exigencies
de diferenciació entre uns 1 al tres. Per pri

mera": vegada es -plantejava a Espanya un
veritable problema d'opinió, per primera
vegada arribava al Parlament una reforma
portada per un moviment d'opinió, semblant
als que's produeixen en els paisos de régirn_
constitucional efectiu. Semblava, dones, que
una
reforma aixi tan excepcionalment
preparada i fortida havía de trobar excep
cionals facilitats per obtenir rápidaro_ent la
consagració llegislativa. Ben al contrari.
AllavorsSvaren començar a al-legar que no
hi havía arabient general, que no la dema
naven naés que a Catalunya„ que s'havía de
despertar la opinió, Que sthavía de crear un
sen_timent favorable per tot Espanya.
Mes ?per ventura aqueixa falta de Opinió,
d'ambient general, ha estat a Espanya obs
taele a cap reforma? Per ventura scha don.at
el cás, una sola vegada, d'un_ r_n_oviment de
opinió precedint a una, una no raés, de les
innombrables lleis fonamerttals espanyoles,
administratives, polítiques o de qualsevol
altre ordre? Per ventura s'fia aturat mailda

aauestes dificultats
quan ún se mou exclusivamen_t en els camps
sense.obstacles de l'ideal. En canvi, els Que
en les esferes del G-overn havlen
sentit la
necessitat de restablir les antiguas regions,
havien vist l'obstacle, i per alzó partfen ja
de la subsistencia de les provincies actuals:
exem_ple el projecte Silvela-Sánchez Toca.
Les lliçons de la realitat, la intervenció ac
tiva en els afers públics va fer-nos veure
l'eseull que en Silvela tan curosament
no

veure

compendre que les provin
cies actuals eren an fet quasi secular amb el
qual havía de transigir-se. Per alzó l'esrae
n.a dels diputats regionalistes, senyors Ru
slnyol i Soler i March, presentada el 23 de
marg de 1904 al projecte de «Bases para la
salvava,

1

vareta

reforma de la Administración local den
Maura, Ilavors ministre de la Governació,
va reclamar l'establiment de les regions i
de una Diputació regional única per cada
una «sobre la base de sus actuales Diputa
ciones provinciales.» Per aizó en el Manifest
deis diputats 1 senadors regionalistes al país
del 12 de jan.er de 1906, al formular nn pro

Espan.ya

dorvava prou

apariencies

de reali

aquesta excusa—no podiem voler nos
altres, que patlem la inaposició de l'esquar

tat

a

provincial, al naoment mateix de
rebutjar-la, liençar sobre d'altres provin
cíes la imposició de la unitat regional. ?Qui
na solució podía tenir,
dones, aquest con
terament

icte?
Gaifa trobar el raedi de que allá

on l'espe
regional los vigorós poguessin constituir
se en Diputació regional
i allá OD_ la regló
no tingués personalitat
o fos un nom sense

rit

realitat,

un

record

sense

ressó

en

el

cor

1

en

aspiracions dels ciutadans, no hagués
forgosament de constituir-se. I per a que en
uns loes se formés i en áltres no, segons
existís o no l'esperitregional, era precís que
per tot pogués formar-se i que qui constituís
la regió qui instattrés la Diputació regional,
no los el legislador am_b un precepte impera
tiu general, sinó les mateixes provincies
voluntariament, per acord lliure. Conse
qiiencia: anar a la nova provincia o regló
les

d'aquesta falta cap altra disPOSieiÓ Mi
nisterial ni llegislativa? Scha esperat en ins
tituir el sufragi universal a que'l sufragi
restringit los una realitat o sigués digr_tificat
per la efectivitat 1 puresa de votacions, o a
Cale els ciutadans excluits del cens remo

per la unió o federació de les existents alla
on aqu_estes volguessin establir-la.
Erena pel 1904. Havía estat rebutjada una
esmena deis diputats regionalistes en favor
de les Diputacions regionals, presentada al
projecte de Bases de reforma local, den Mau
ra. En aquest projecte, que no donava cap
satisfaeció a les nostres aspiracions, se re
gulaven les «comunitats» de municipis, que
ja havlen admés altres lleis espanyoles,
per primera vegada se les anomenava man
comunitats municipals. ?Qué Inés natural,
per adequar aquesta solució nostra al rn_eca
nisme i la terminología del projecte en dis
cussió, que afegir-hi una nova basa reconei

guessin la opinió,

xent

vant

no

en

una o en

deu pobla

cions, sinó per tota Espanya? Va esperar-se
la exigencia de l'opinió per fer les provin.eles actuals i organitzar les seves Diputa
cions? Va esperar-se _per al jurat, per a la
supressió deis consums, per a la instrueció

obligatoria?
Certament,

on

Es natural
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drid

la

Que

seva,

han

no

podían els horaens de Ma

imposat

voluntat,

sempre

excusar-se

tort i a dret
en la falta de

a

opinió, peró tam.poc podiera nosaltres, dig
nificadors del sufragi, per les nostres tradi
cions, per les nostres doctrines, per la dig
nitat de la riostra actuació, negar, que en
debó, en un país efectiva
un Estat de

ment, no nominalment, constitucional, fos
aquesta la bona doctrina.- No véiem que
les regions 1 organit
una llei restablint
zant-les signifiqués una imposició que si
gués intolerable pels paisos que han tol
lerat passivaraent, cota un cos mort fret
insensible, totes les lleis innor_n.brables fins
prornulgades, peró en el supósit de que
ara
la imposició existís—i la falta de sentit, de
esperit regional, en moltes provincies de

a les provincies el mateix dret d'asso
ciar- se, de federar-se, aixó és, unir-se en
raancomunitat, que's concedía als munici

pis? Aixó és lo que diputats de la Lliga Re
gionalista varen proposar al G-overn. ja
quasi som a la Man_comunitat completa.
Mes una Diputació regional sense medis
ni funcions, hauría estat un nota sense rea
litat. En tots els projectes, en totes les fór
m_ules hi havía un elen_ient de descen_tralit
zació a benefici de la nova personalitat, en
totes es volía que l'Estat es desprengu.és d'a
tribu_cions que indegudament acumula en
perjudici deis serveis centralitzats 1 en per
judici de les funcions propries de l'Estat.
Acceptar el principi de la unió de provin
cies o m.ancom.unitat provincial, no era rés
si el reconeixement no venía acompanyat

d'aqueixa descentralització.
I surt llavors altra vegada l'obstacle de la
heterogeneitat espanyola, en llabis deis ma
teizos que quan_ l'afirmem nosaltres ens en
fan crim de lesa patria. Aqueixa heteroge
neitat, aa u.eixa varietat interna d'Espanya,
basa de les aspiracions regionalistes, es con

b
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mínim, tot deman.ant les Diputacions
regionals, consigná ezpressament el respec
te a les actuals provi-ncies. Peró la mateiza
declaració va fer-se per tots els partits cata
lans al convenir el Manifeát del Tívoli, pro
grama

grama de Solidaritat Catalana.
Proclamat el respecte a les actrtals pro
vincies desapareizía la única objecció seria,

vences
a

=Ida

Bareolona

Fábriques:
Goma i celuloide.—Font honrada; 3
A-oósits antiséoties.—Va Vila, 89

Botigues 1 magatzems:
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Randa

Sant

Pare, í2.—Fant-anella, 20
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verteix Ilavors

en nou reducte contra les
reivindicacions catalaneseállavors s'alelega

que les diputacions no tenen prestig-i enlloc,
més d'Espanya, fóra de Catalunya; que són

organismes fracassats; que

no
és possible
aumentar-los les fu_ncions quan exerceixen
tan rnalament les poques que tenen.
No és pas que aquest argument ting-u1 cap

força.,

fins prescin_dint de precisar si les

cau

d'aquest

fracás no están lligades al-1-lb la
falta de medis 1 de limits region.als d'aguas
tes provincies. Com sempre, go que prova
massa no prova res. Si no's poguessin rete
nir més atribucions que les que s'exerceixen
ses

encertadament, ?qué els quedaría a la gran
majoría de municipis d'Espanya? ?Qué 11
quedaría a l'Estat mateix, que en tants i
tants ordres de funcions, fins d'aquelles que
són fonamentals de la sobiranía, ha don_at i
está donant respecta cle de la ineptitut raes
vergonyosa? 1 si per deficien.cies d'aquesta,
administració municipal i provincial ha
guessin d'an.ar segregant de diputacions
ajuntaments les seves funcions administra
tives, ?a quí sca,gregaríen, a quí es tras
passarlen sinó a aqueix Estat, a aqueixos
ministeris que no tenen solamen.t l'atenuant
que poden al*legar totes les altres adminis
tracions espanyoles, municipals i provin
cials, que pot allegar per tant l'Ajuntament
de Barcelona, d'ésser per disposició -de la
llei administracions parlamentarios, d'ha
ver d'administrar amb discursos i votacions
d'una assamblea, mentres que en els minis
teris, del contrari, l'autoritat va de dalt a
baix i és un home sol en cada ún el que re
sol i ordena?
Peró tant se val. La desigualtat de capa
citat entre les diferentes corporacion.s pro
vincials és un fet; empenyar-se en una des
centralització general invariable, en un
aixamplament uniforme per a totes, necessa
riament havía de donar per resultat el
triomf del sentit restrictiu en perjudici de
les provincies més capacitades: i va cercar
se una solució que salvés aquest obstado,
que perro_etés graduar la competencia de les

Man.comunitats

segons l'aptitut que l'Estat
cada una reconegués: tal va ésser el siste
ma de les delegacions, segons el
qual el Go
vern está autoritzat per a
confiar determi
nados funcions de l'administració central i
les traspassa en la saya, totalitat o parcial
ment a cada una de les
mancomunitats al
a

constituir-se.

Veus-aquí amb aixó completada la idea de
Mancomunitat; veus aquí cóin. la Diputació
regional modificada

per la subsistencia de
les actuals provincias, pel pacte entre aques
tos provincias a fi de crear un organismo

interprovincial

o regional, per la delegació
de funcions i medie económics de l'Estat,
ha
esdevingut Mancomunitat, la Mancomunal
tat que espera, que vol Catalunya, per al
gar-se a plenitut de civilització.

ENRIC
(De La

12 Abril
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Nosaltres no

PRAT DE LA RIBA
neu

co.lellEcEsme

mestres en Religió, sinó
simples fidels, i per aixó en el nostre perió
die no hem volgut posar cátedra de Catali
cisma, fent-lo católic professional, i ene, em
contentat amb la modesta
observancia
práctica del dogma i de la moral cristianes,
deixant ale Mestres posats per l'Ig-lesia la
tasca de definir-les i ensenyar-les. Alguna
engruna, arab tot, ens ha restat de la nostra
educació religiosa i bé ens será permés que
avui no parlera, més que més enfron_t d'un_

Catolicisme que s'es iniciat

non

lluny de

casa

no

Es per aixó que l'Iglesía es la Mara de les
nacions civílitzades 1. el seu Esperit, tat i.
sent sempre il, pren en cada poble una en_
carnació nacional. Així pot ésser ensems
la religió nacional de cadascú dele pobles
de-la terra.
Peró aquí hi ha qui no ho entén aix1, i per
volar donar al Catolicism.e un carácter tras
cendent, el converteix eii una categoría abs
tracta, imprecisa, un ent de raó com els gen
res i especies deis filosops,
talm_ent com si
no fós el Crist qui l'hagnés fnndat, sinó que

galra

riostra.

Nosaltres terelem entés que si bé el Cris
tianisme trascendía per la sena catolicitat
per damunt de totes les nacions, deixant
aquell carácter de religió nacional que ta
rjen i tenen encara les sectas pagarles i.
cristianes dissidents de la Iglesia Católica,
la seva universalitat no res menys, 73.0 era la
de les idees abstractes desiligades de tota.,
real concreció, sinó una universalitat fecon
da que en cada poble revestía els carácters
étnics de la terra que trepitjava. Així el
Catolicismo, tot i essent sempre humá, és
francés a la França, italiá a la Italia, ame
rica a l'Aro_érica, espanyol a l'Espanya, 1...
catalá a Catalunya. El mahometismo no ha
pogut traspassar les fronteras de la raga
islamita, el confucionism_e és la religió
nacional de la Xína i de allí no ha passat, í
el raateix protestantismo és secta essencial
ment saxona, i adhue dins de cada poble
saxó presenta un caire completament distint
fine a convertir lo en un Veritable manyoc
de religions na.cionals. ?Qae té que veure el

luteranisme am_b l'anglicanisme?
prové aixó, jo us ho diré. Les reli
gions falses son obres d'un h_ome, i mal cap
homo ha pogut ésser taxt universal que'l seu
pensament trascendís a tota l'Humanitat,
podent-se acomodar a cadascuna de les
seves variante étniques. El pensa„ment de
Maho-ma era islamita, el de Confu_ci era
xino, el de Luth_er era alemany, el d'Enric
VIII, anglés. Cap d'aquestos no pogu.é tenir
UD. pensament simplement humet, superior a
tota diversitat nacional 1 que per lo raateix
pogués ésser assimilat per totes les nacions
de la Terra. Sols el Crist, el promés de les
Nacions, el que venía a salvar tots els
pobles. Jesucrist no era un geni nacional,

l'haguessin

concrets, de

llengu_a, més

llengua i infonent el seu esperit a la
tradició terral que espon.tan.iament schi és
criada.
sena

en

un

diálec de

lanes.

Aquests

católicos

d'aquí,

Ells eón cata
ma,re, com n'és
un gos que naix al mig del carrer, peró de
esperit, de cor, elle se deslliguen de tota con
vivencia nacional i eón o castellans (si'n sa
bessin) o hom_en_s abstractos.
?Es creieu que exagero? ?Qué més voldría,
jo que exagerar? Feu la prova. Eseometeu
un d'aquests rn,estres i pregunten-li:
—?Qué me'n diu de la llei de Mancom_uni
tate? No li sembla que fóra un gran pas per
a la llibertat de Catalun.ya?
Eh l us respondrá:
No m'expliqui rés. Jo

lans perq-ae'ls ho ha fet

-

a

carn
i sang i esperit
ben dit, de tal carn, de tal sang
de tal esperit i de tal llengua. Eh l qui és
laínic homo universal por la sena divina
excelsitut, no airaa presentar-se cona a tal,
sinó que en cada recó de món s' hi pre
senta vestit a la seua usanga, parlant la
mens

apendre

a

.Aixi veureu certs catalans qui's diuen ca
tólics (més sovint católicos) i en fan una pro
fessió de la soya vida. Cap mal no hi ha
fins aquí, el mal que lamentem rau_ més
endintre. Per aquesta gent el ésser católie
ele dispensa de tota obligació envers la Pa
tria. En dir que eón católics, s'es acabat.
Per elle, el Catolicismo no ha trasfús el seu
Esperit en l'esperit de Catalunya en indiso
luble maridatge, sinó que es una lucubració
vaga d'un enteniment aixut i deslligat de la
vena terral per on pasea la correntía de la
tradició catalana. Volen ésser universal
com. el Crist; más encara, volen
ésser més
universals que Eh, perqu.é`ls Crist, humil i
dolg com és de cor, prescindeix de la seva,
universalitati a cada nació s'hi fa un conna
cional, parlan.t la seva 'lengua i ungint de
divinal esperit les sayas tradicions. El Crist
a Catalu.nya és catalá, en catalá parla, 1 con
sagra amb Poli de gracia les costums cata

Castella... i ?no tindrém dret

a ternos-lo ben
la nostra Catalunya?
Per aixó el ser cristiá no solarn.en.t no ex
clon, sirló qne inclou n.ecessariament el més
férvid patriotismo, en tal guisa, que el que
sía un mal patriota forgosament ha d'ésser
un mal cristiá, o parlant en el nostre eas,
un
mal católic. Si Jesucrit va fer la nació cata
lana a Ripoll i Montserrat, nosaltres, ?po
drérn desentendre`ns de la taáca de refer-la?
Ell no'n vol d'homens abstractos,
vol ho

anat

Plató.

ni menys regional com ha dit suara un
pensa-miques, sinó un Déll. universal. Ell
que era jueu a la Jadea i va plorar damunt
de Jerusalem quan la contempla condemna
da a la devastació més esglaiadora, es fran
cés a la Franga, italiá a l'Italia, castellá
catalá

1913

no.

so,

—

soc

católic.

—1 alzó del R. D. centralitzador de les
oposicions a Notarios no li sembla una pun
yalaclú al cor de Catalunya?
—No m.'expliqui rés. Jo soe católic.
—Scha e-nterat de que 1.` Institut cl'Estudis
catalans ha publicat unes Normes Ortográ
fiques per donar unhat a la llengua catala
na? Bé les acceptará Vosté?
—No m.`expliqui rés. Jo soc católic!
bé senyors: DO quant engá el Catolicisme
proibelx les interés per les :coses de la Pa
tria? De quan engá ha deixat de imposar-lo
com
una obligació? No velen que amb a
queixa conducta incivil comprometen el
Catolicismo i l'exposen a les calumnies deis
ensanes? Si Jesucrist va fundar la nació ca
talana i entre nosaltres és un catalá, és el
primer del catalans, per quin concepto ca

soin

derf

.c>
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luraniós us penseu vosaltres

que a l'adherir
veieu obligats a
a la seva
vos
deslliga-us de tota obligació envera la Ca
tallanya vqstra, la Catalunya seva?
no hi pot haver major crim con
empenyar-se en posar-la
tra la R,eligió que
amb el sagrat interés de la
en contradicció
patria. No hi ha pitjor anticristianisme que
Persona

Catolicisme-anticatalá.

Ala aquestos senyors abstractes cal recor
dar-los que a Catalunya no hi ha Catolicis
mo castellá, ni francés, ni italiá, ni menos
abstracta. No més hi ha Catolieisme eatalá,

perque'l Catolieisme

cada nació se cana
litza per una sola canal: la de la tradició
nacional, i es revesteix amorosament arnb el
set!. taranná propi, encara que sigui r_n_enys
civilitzat que altres, per a poder així pene
trar més eficacment en les z,inimes i adap
Voler contradir
tars hi més perfectament.
an aquesta llei, es anar contra la llei del
Crist que s'hi es subjectat. Voler ser a Cata
lunya ca,tólic en castellá, o católic en abs
tracto, és introduir un non -Catolicisin e, un
Catolicismo platónic i dejú de saya nacional
que no sem_bla avenir-se gaire amb el Cato
en

licismo tradicional de l'Iglesia.
A. DE FOGUERALTA
(De Patria, de

Scaldf: Pralernallorralta
peur [e. ?Ids.ic-Ecippemen.1

us

Realment,

el
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°

Valls).

de E`

Erseignernertl Corarnerela[

Objecte:
Fomentar les relacions entre els professors i personal
interessat en la ensenyança comerciardels diferents paisos.
Publicació d'una revista trimestral Informativa de la
organització de la ensenya.nça del Comerç a totes les na
cions, i arn b bibliografía d'obres de ciencies cornercials.
Organització de Cursos Internacionals d'Expansió Co
mercial.
Cursos

eu

ació

r

ar

VII—Budapest, del xx al so d'Agost xgxg (en combinació
Congrés Internacional d'ensenyança comercial).

a.mb el X

VIII—Barcelona.

Quota

Juliol

1914.

social:

Poden ser membres de la Societé Internationale els pro
fessors de comerç, els estu -liants, els corrterciants i altres
persones que simpatiitzin amb l'objecte d'aquella, el mateix
que les Escoles, Corporacions, Societats, etc.

Quota

znclivzclual:
colectiva:

3 francs

l'any

12

inscripció dona dret a rebre gratuitarnent la Revista
trimestral i a gaudir d'aventatges per l'adquisició de les
obres publicades per la Societé.
La

Per inscriure's
Cal dirigir-se al Sr.
Cambra de Cornerç de
redacció de CATALUNYA.

D. B. Amengual, Secretan i de la
Barcelona, o a D. R. Rucabado, a la

Senyors Ramón Fabregat, Borges
Girait, de Figueres:—Havent-se agotat
les fulles d'inscripció s'en esperen de naves; del cobrament
de les quotes s'en encarrega el Comité Espanyol per me
diació de la Cambra de Comerç de Barcelona —Sr. Tomás
Iduarte, de Barcelona:—Idern.
CORRESPONDENCIA.

Blanques

-

1 Ricard

Crist amb els seus valiosos perfams.
Ja van derivant d'aquesta Institució pri
maria 1-Universitat Industrial; tenim una
Escola de filats i de teixits: tením una es
tructura d'una gran escola de maquinaria;
Escola d'In
un laboratori fonament d'una
dustries quírniques: una escola d'eleetricis
tes, i en tetes aquestes escales s'hi pot ésser
mut mentres s'hi sápiga fer.
Al costat d'aquestes grana en.senyances
schi podrán instalar petites esebles tócni
de

.

ques, escales especialitzades que podríen re
soldre satisfactoriamént molts aspectes del
problema social.
Caldrá també que's facin aqu_estes vies de

comunicado que tanta falta fan

en

nostre

Nosaltres per anar a alguna llocs de la
nostra terra hem hagut d'an.ar a donar la
volta per aprop de Tolosa 1 després, al cap
de dos díes d'atravessar niontanyes per ca
mina perillosos, hem arribat al termo del

país.

viatge.
Caldrá també organitzar la repoblado dels
bascas i la canalització de les aigües dels
rius i torrenteres; s'ha de pensar amb malta
problemes que l'Estat no ha iniciat tan sola
nostre

que ha resolt malam_ent i que ara venen
la
en
a nostres mana; s'ha de pensar
Sa,nitat, en el sanejament del nostre país,
perqu s'hi mór malta gent que no hauría de
morir-s'hi; s'ha de sanejar la pagesía 1 la
ciutat; hem. de Procurar que arreu se propa
gui am.b veritat que a Catalunya no s'hi raór
o

•

Parar

-

la Set:nana Política
El diumen_ge passat día 6, fou el senyalat
per la ceiebració de la gran resta organit
zada amb motiu del triomf de la candidatu
les eleceions provincials,
ra regionalista a
on
ben elarament fou significat el vot de
Catalunya en pro de la Mancomunitat.
Comengá la an_omenada Diada Regiona
lista amb un miting al Tívoli, que fou pre
sidit per en Prat de la Riba, I il lustre pre
sident de la nostra Diputació Oberta la
sessió 1 llegit un gran nombre d'adhesions
-

de tot Catalunya, inicia els discursos el se
nyor Albafull de Tarragona, oferint els es
foros dels tarragonins per sumar-los a la
obra del regionalisme. El senyor Riera, pre
sident de la Diputaeió de Girona, feu una
exposició del molt que han fet els gironins
emportats per llur amor a la causa catalana.
Tingueren especial interés per sea mani
festacions els discursos den Puig i Cadafalch
i den Cambó.
En Puig ey posa els beneficia que portará
la Mancornun.itat en Pordre de la cultura.
La 3ilancornunitat, digué, ens posará a les
instru_ment de progrés tan gran
que cap catalá dei-xazá per aquesta raó de
fer-nos costat. Els que somnien amb institu
cions de progrés superiora ala que pedem
assolir amb la 11e1 de Mancom-anitats, cal
que sapigu_en que no hi ha poble possible
on les urbs no están sanejades, la beneficen
cia organitzada, on no hi ha completados les
xarxes de camina, earreteres i ferro-carrils,
m.ans

un

s'esta sense aquell estat de cultura que
és conseqüencia de l'in.strucció pública.
Considera equivocada la orientado deis
que diuen que la instracció pública ha de
començar fent escoles primarios, puix aixó
fóra cona si per un eyórcit comencessin are
chitar-se soldats sense tenir generala.
on

A Porganitzar aqueixes ensenyances cal
Pensar que estem en un ternps que ense

nyar ja

bres,

no és repetir el que diuen ola lli
sinó que el conreu de les idees és cer

els hornea que viuen. la vida de la.
ciencia i en els exemples:-de la Naturalesa.
Amb la Mancomunitat cal refer els fon.a
menta de les ensenyances, recordant que
som un poble catalá, refer-nos en l'estudi de
ciencies que s'han de localitzar a Catalunya
i que en la manera d'ésser de la nostra raga
pot tenir una característica especial per a
dur al mon queleom nascut al nostre país i
cat

en

Portan.t-li Del vehícol de la nostra estimada

llengua, perfumada

amb tots ola matiços de
la ciencia moderna.
Si aquí no floreixen els inventa cientifics
de raga, puix hi
no és -pas per una qüestió
ha catalana enainents a Paltra banda deis
Pirin.eus que han fet avençar considerable
ment la Ciencia, sinó perque noca posa ala
deixebles en situació de que ola inventa
flueixin en llurs mana, cona fan altres Do
bles. Pera s'ha de tenir compte que no hi ha
País d'alt progrés _Industrial sonso gran.s
matemática, sonso gran.s hornos que estudiin
les dencies sen.se afany d'utilitat, sense
afany de n.egoci i de ganancia. Er_i ha estu
dia i práctiques de laboratori que a primera
vista han semblat inútils i amb el temps han
tingut aplicacions que han causat veritables
revolucions en la industria o en la manera
d'ésser els pobles. No és possible una bona
ensenyança agrícola sense l'existencia d'ex
cel.lents botánica.
En el nostre Institut d'Estudia Catalan.s
s'hi veu com una mena d'Universitat, al
costat de l'altra Universitat on no schi pot
entrar;com una mena de Col-legi de França
on els hornos que han arribat a un cert graso_
de ciencia poden ésser un gran medi de pre

paració de progrés.
Jo ja sé que hi ha

gran nombre d'ho
troben_ o trobaran_ cosa
inútil aquests estudia ilmalgastats ola diners
que schi eruplein, peró aquests hornea són de
la mateixa mena d'aouells que s'esoan.da
iitzaven de que la Magdalena nntés els pena
mes

in telsleetu.als

un

Que

més que
litzat.

cona

en

qualsevol

altre

país civie

La Mancomu_nitat sus posará a les mana el
tots aq_'nests problemes, Que
la
vida del n.ostre poble.
tant afecten a
En Camba, en un discurs de mes d'una ho
ra, feu una exposició del moment actual de

poder resoldre

Catalu_nya en relació ar_n_b la política gene
ral espanyola, partint de la situ_ació en que
ens pesa el problema pendent de la Manco
munitat i la que assolirem un cap aprovada
aquesta, quan quedarán pen.dents altres
més grana problernes, com són ola qüe's re
fereixen a les delegacions.
Tothom té`.1 sentiment que a Espanya
ola dos única partits de govern, ola partits

•

fon.dissima
torn tradicional, passen una
crisi de descomposidó. Tant descom.post está
el Partit conservador com el partit liberal.
El partit conservador mai ha sigut el par
tit formidable, compacte, de forta disciplina
interna que ha Semblat devegades. D'engá
que'l dirig-eix el senyor Maura, 11 donaven_
aparien_cies d'unitat l'afecte personal i el
respecte, fill del concepto de superioritat.
Tine la convicció completa de quan el se
del

nyor Maura s'havía mostrat homo de fé amb
un pervindre obert, guau havía pensat en
ter un gran partit, un partit a la moderna,
un- partit d'opinió, el senyor M-aura si ha
gués comparat,la realitat del seu partit amb
l'ideal que'n tenía, hauría vist que entre un
altre no hi havía cap semblança.
El senyor Maura tenía fó, tenía'l desíg de.
fer un gran -partit d'opinió, peró se lí van
atravessar- els fets de juliol, seguits d'un
debat parlamentan i que será sempre una
vergonya pel parlamen.t de Espanya i el
senyor Maura abandoná`l poder, perdé la
serenitat, no judicá fredament les causes
del conflicto de Barcelona i les causes del

deba,t parlamentan,

i no volent acceptar
ni l'ombra d'un erro de la seva actuado,
com
si la Providencia rnateixa li llagues
dictat els camina que havía de seguir, i ales
liares eulpá tot ço que'l voltava, i aquesta

crisi del

seu

esperit tingue

un

desenrotllo

•

Ea.
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un

desenllag

fatal

en

la carta del primer de

janer.
Fou estranya la oca.sió escollida per es
la carta, puig l'anunci de retirada
vingué després que'l Rei ratifich`l poder al
-Partit lliberal en la persona del comte de
Rornanones 1 d'aquest fet, i del context nn_a
teix de la carta n.-apareix que'l motia de
terminant de la retirada fou la forma en _que
criare

resolgué aquella crisi:
elRei no podía resoldre-la

el Reí

ment, d'altra

constitucional

Un partit que té ma
joria a les Corts, un partit contral grial no
echa formulat cap atac seriós, no podía ser
llengat -del poder per un acto personal del
Rei. El senyor Maura devía portar les seves
manera.

acusacions al

Parlament,

i allí aciarir les

situacions. El Rei no devía interpretar els
silencis despectius del senyor
Els Cilli després de la carta de retirada
acon_sellaren al senyor Maura que tornés a la
vida pública Ii van fer un gran mal, i dl el
fei a son partit accedint, puix aquest era el
mateix que havía acceptat un testament,
comiat i una invectiva, posant damunt
cap un gran programa de negació'i pes
simism_e, i fen_t-se solidani deis conceptes
que censuren actes personals del Rei.

un

son

El partít l'iberal

lleugera

una

ral. El senyor
rnes
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emirients

ha tingut mai sinó
apariencia de tal partit llibe
no

-

Canalejas,

un

deis

pace

bo

dirigit aquest partit,
deplorable, i no s'ama

que han

en tenía un coneepte
gaya d'exposa,r-lo.

Havía expressát públicamen.t el seu_ desig
de crear un partit lliberal, qu_e's fonamen_
tés en les entranyes de l'opinió pi.lbiiea, i
d'aquí el seu afecte per les Mancomu_nitats.
Peró al senyor Ivlaura se li atravessaren
els fets de juliol, i al Sr. Canalejas
la bala
d'un assessí, i en.s trobera amb dos partits
que, després de naolts anys de govern.ar,
han perdut l'apariencia de força i de reali
tat que havien conservat fin_s ara.
La descomposició d'aquests partits pot
-

ésser

un

bé si porta

una

restauració de la

Política espanyola.
Cal davant d'aixó establir que hem de
presentar la cara als problemes de la políti
ca
espanyola, tot m_anten.int els nostres
punts de vista, tenint present que els pro
testataris en lloc d'endregar-se a destruir el
regisme, han de ten_dir a apoderar-se del go
vern. des de en poden aplicar els
seus prin.-

cipis.

Per ale directors deis partits de govern se
els presenta aquest problema. O prefereixen
de fruir del poder, el passar la vida sen
se fer res, el servir als arnics
impertinente i

exigents,

en

entretenir

cies i bail_zes intrigues,

se
o

en petites minu
-prefereixen obrir

ben clara.

al govern hi puguin entrar
abdicació previa, ele homes que
valguin, siguin d'on siguin, vinguin d'on
vinguin, republicans o carlins, aquel' día la
política espan.yola schaurá salvat, el regim
parlamentan i schaurá consolidat; la societat
haurá aprovat els seas estatus 1 corn_engará a

siguin

actuar.

de bat a bat les portes a la corrent de l'opi
lijó, 1 assoeiar-se a la vida del país.
Cree que el segón cam_í fóra per ells més
cómode 1 més gloriós.
Per ale leaders de l'opinió pública, aquest
greu problema -patriótic exigeix resposta

?Prefereixen que'ls se-as ideals
pedestal de les seves vanitats per
sonals, o bé acceptar la responsabilitat del
-Poder perque aquests ideals deixin d'ésser
utopies i vagin a ésser realitats práctiques?
En ele lirismes del llenguatge vulgar s'hi
un

molt sovint del «dret de la oposició»
de la «heroieitat de la protesta.» Per als ha
mere polítics,
realment la situació més co
moda és la de protesta costant. Aquesta pro
testa, que no vol cap esforg, cap acció con
tínua, que se sab que produirh grans exits,
no porta cap respon.sabilitat, no fra„cassará
mal, peró mal fará res; será un homenatge a
la vanitat d'un_ horae, peró mal un servei al

parla

poble.
A Espanya han ereat
tablir el torn_, peró no

dos partits per a es
han eurat que tota
la nació fos dintre deis dos partits.
Sempre que s'ha produit un moviment de
opinió, quan hi ha hagut homens honrats 1
patriotes disposats a fer el sacrifiei del seu
prestigi personal per a acceptar les respon
sabilitats de l'obra de govern, s'han trobat
amb.que'ls dos partits que enronden el poder
són una mena de muralla, de linia fiscal que
separa el govern 1 la nació que és precie ac
ceptar quefatures 1 disciplines mechniques i
a,quell home, que sab que darrera seu hi ha
un trog de la nació, no está, disposat a capi

tu.lar...

Tingueu la seguretat de que sense aixó,
fóra possible que subsistissin_ encara
aquí, el partit republieh1 el partit carlí, que
no

després de 40 anys d'actuar de revoluciona
ris arónics, ja sembla, que haurien de pasear
al Museu. No és possible tenir plantejat e
tern_anient un problema constituient, corn
si fóssim una societat que fa un sigle que
discuteix els seus esta,tuts i encara no ha DO
got començar d'actuar.
Aquests estats anacrónies de la nostra po
si hi hagnés la se
guretat que pogués entrar a exercir fun
cione de govern qui portés alguna cosa.
lítica

no

foren

possibles,

Perque'l naoviment catalh deixi d'ésser
destructora, pot ser un e di

una tormentada

fácil el
no

que

"1

la direcció política

s'empenyi

en ser

un

d'Espanya

monoPoli artificial

de dos partits estancats.
Si en lloc deis dos partits turnants, s'anés
ale governs representatius de forces d'opi

nió, de conjunt d'homes que convergeixen
en un programa concret, riostra
intervenció
en l'obra del Govern sería fácil, en gran be
nefici de Catalunya i d'Espanya.

El día

que

cense cap

No, no técl dret Catalunya de declarar-se
indiferent davant deis problemes de la polí
tica espanyola. No és cert que l'opinió d'Es
panya ens sigui contraria. Qu.an
ene ha vist, ens ha sentit, ens ha contrastat,
ens ha conegut, echa acostat a n_osaltres i ene
ha estimat i volgut.
Hem de treballar en formar un govern
d'opinió pública, un govern d'esperit ampli,
d'idees i aspiracions concretes, i amb tal
respecte a tetes elles que no hi pugai haver
cap -polítie honrat en oposició al regisrae,
que no trobi les mateixes garan_ties per a
implantar ele seas ideals Que trobaría demh
arnb el triomf dele mateixos; i tant respeetuós
amb la conciencia pública, que quan algú
parlés de revolució, ningú hi trobés la més
petita garantía, sinó que tothom hi veiés
l'horror de la pertorbació, l'horror de l'alto
raeió de la normalitat que'ne fa viure 1 pros
perar.
La diada regionalista es completá amb el
grandiós ápat de 2,000 euberts al Palau. de
Belles Arts, OD_ regnh una organització per
fecta, 1 amb les reunions deis delegats forans
per extendre la organització de la Lliga
arrea de Catalunya.
Del discurs den Cambó, que fou ac,olitt
amb delirante ovacione d'aprobació a les se
ves orientacions politiquee, se'n
esta fent
una edició castellana" de cent mil exemplars
Per a repartir-lo per tot Espanya„.
—S9aa inaugurat el Casino Monárquie
Lliberal Democrhtic de Barcelona, presidint
el governador civil. Es proclamá la quefa
tura del corate de Romanones. En Roig
Bergadá vindicá el partit lliberal deis supó
sits alti-eatalans que se li atribueixen, 1 es
declara fervent partidari de les Mancorau
•

nitats.

—«La Crónica» de Saragossa publica un
ball article titolat «Aragón no debe callar»
contestant els insulte deis qui des de Madrid
fan obra antipatriótica amb motiu de la
qüestió de les Notaries, que el ostre eonfra
re considera cona
de vitalitat pel nostre
Dret foral, sobre la qüestió de conveniencia_
de determinats opositors. «La Crónica» de
mana la opinió deis catedrátics i de tots els
lletrats defensors del Dret aragones, exci
tant-los a que no deixin que llar silenci cía
sofisticat en llengües centralistes.
n
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La Semana Cultura
La «Sociedad Económica Barcelonesa de

-

bliq-aes'de l'Estat.

concreta,

de

l'en

senyanea del Catecisme en la escola per tal
instrucció primaria sía el complement
quela
de l'educació familiar,—ve apoiat per un
extens raonament, del qual extraiem els
paragrafs següents:

.

«La ensenanza del Catecismo católico a
los ninos en las Escuelas Públicas del Estado

responde

no
mera

a
un fin de apostolado,
instrucción religiosa.

sino de

El Estado no hace creyentes, no bautiza
Sacramentos, porque estas
ni administrareservadas
a la Iglesia. Pero
son funciones
ya que el Estado asume la función de en
senar a los hijos de los ciudadanos espa
noles, completando así la obra de la edu
cación familiar, el mínimo de conocimientos

necesarios para la mediana instrucción que
indispensables, si proporciona
se conceptúa
la instrucción sobre la Historia de Espana,
la Gramática y la lengua oficial de Espana,
la Geografía de Espana, es decir, Jos cono
cimientos que a todo espanol es necesario
poseer, debe asimismo instruir sobre la Re

Espana; religión en primer lugar
por la inmensa mayoría de los
espanoles y además, mientras no se altere
ligión

si

nes, de los Estados de la Iglesia, de las
Cruzadas, de los Cismas, de las Herejías de
la Reforma, de la Inquisición, de las dile
rras religiosas,
de los Reyes Católicos, de
las Ordenes religiosas, de los Santos. de las
Guerras contra los turcos, etc. Si el Estado
suprime el Catecismo ?cómo explicar todos
estos hechos geográficos e históricos? ?cómo
los podrá ensenar obligatoriamente al alum
no que, ignorando la esencia de la
religión
contenida en el Catecismo, desconozca, en
consecuencia, el significado, el valor, y la
importancia de los mismos?

Amigos del País» ha e,nviat una instancia
Consell de Ministres, amb
al President del
reformes projectades en l'en
motín de les Catecisme
en les Escoles Púa
senyanca del
El criteri de la instancia,—que's
afirman.t la necessitat ineludible

Por fin, si al invocar nosotros la misión
instructiva cultural, no apostólica ni sacer
dotal del Estado, como complemento de la
obra de la educación familiar, y poner así
en relieve
más el carácter informativo que
el sacramental de la ensenanza del cate
cismo en las Escuelas públicas del Estado,
se nos objetase que lo que procede entonces
es ensenar junto a
la doctrina católica, la
de otras confesionalidades, haremos presente
que la naturaleza misma de la ensenanza
primaria excluye absolutamente toda crí
tica. La ensenanza primaria se realiza, for
zosam.ente, a base de Catecismo lo mismo en.
Doctrina cristiana que en gramática, geo
metría, historia, etc
etc. Sería absurdo
pretender que se ensenase a los ninos his
toria crítica o crítica de la historia o historia
comparada, etc. y que en determinados
hechos, se yuxtapusiesen las opiniones di
versas y contradictorias de los historiadores.
El nino presta fe ciega a las primeras afir
maciones que percibe y querer-evitar estas
afirmaciones y aquella fe ciega valdría
tanto como renunciar a la ensenanza.
Por lo tanto, supuesto que debe pasar por
esta. fe (consérvele o no después, lo cual no
es incumbencia del Estado), natural es que
la preste a las afirmaciones asentidas por la.
mayoría de los espanoles vivientes y la tota
lidad de los que elaboraron al través de los
tiempos la existencia misma de Espana.
Pesan sobre la vida humana determina
clones contra las cuales es inútil querer
levantarse. ?Preside acaso nuestro albedrío
el destino que nos ha hecho nacer espanoles?
Nos encontramos siendo espanoles y seria
imposible rebelarnos contra esta determi
nación por. mucho que invocáramos la so
beranía de la libertad humana. De la misma
manera no
somos duenos
del destino que
nos
hace nacer en un país donde, si hay
diversidad de opiniones, no hay como en
otros países concurrencia de religiones El
Estado neutral se comprende en las nacio
este último caso. En
nes que se hallan en
Espana, donde el catolicismo no tiene con
tradicción_de parte de otra religión positi
va, el Estado al proporcionar la ensenan
2a de la doctrina católica a los ninos de las
escuelas, no hace sino aceptar el hecho de
la unidad de profesión religiosa, utilizando
en cambio sus frutos en el terreno de la mo
ral, obediencia al principio de autoridad,
etc., y beneficiando de ros Mismos Para la
estabilidad de su propia vida.»
—Sha ina.ugurat el «Casal Popular» anab
una festa celebrada en la gran sala de Se
creta-ríes deis Sindicats Obrers
El Casal
aro.b ses múltiples dependencies és ins
tarlat en una espaiosa casa del carrer del
Bruch. Assistí a Pacte el senyor Bisbe, i pro
nunciaren detallats discurs en Trías i Giró,
el can_onge Baranera i en Pla i Deniel.
—S'han adherit a les Normes Ortográfi
ques «L'Amic del Papa» de Vich (Bulletí de
la obra Diocesana del Diner de Sant Pere), í
el Patronat de la Escola Superior d'Agricul
tura, que les adoptará per les seves publica
cions i documentació.

de

profesada

la Constitución, oficial del Estado como es
oficial la lengua castellana ( aunque no
la hablen algunos millones de espanoles),
sin que por esta excepción pretenda nadie
que se deje de ensenar la Gramática cas
tellana con carácter obligatorio

•

•

-

•

•

.

.......

.

•

.

-

.

Aún prescindiendo de las poderosísimas
razones científicas,
(evidenciadas en los
Congresos de educación moral, especial
mente en el último celebrado en la Haya),
que niegan eficacia, punto de apoyo y fuerza
transmisiva a una moral no fundamentada
en la religión positiva, existe un aspecto de
la cuestión trascen_dentalisimo y digno de
que se tenga en cuenta y es el de que el
Catecismo es un libro de moral, y no habien
do otro en las escuelas espanolas, el nino
que dejase de aprender el Catecismo, de
jaría de aprender la moral, cosa a la que no
se ha atrevido gobierno alguno, ni los más
ateos de Francia, que han cuidado muy

-

bien de que los alumnos de las escuelas
laicas tengan un manual de educación
moral, forzosamente inspirado en las mismas
ensenanzas del Catecismo que se pretende

ocultar.
.

.

•

a

•

•

•
......

Ahora bien,
remos

en

•

•

•

?qué elementos encontra

Espana plenamente

Católica?contrarias
Los

convencidos

.

separadas de la,
protestantes y los °o
muninente denominados librepensadores, en
minoría reducidísim.a.

Iglesia
a Católica?
No

El Estado no debe olvidar que el cono
cimiento de la Religión católica forma parte
de la cultura general, así como en la se
-gunda ensenanza los conocimientos de Agri
cultura, de Álgebra, Química, etc., materias
que acaso no serán nunca utilizadas por los
que las aprenden, pero que sería imperdo
nable no dejar a estos en condiciones de
valerse de ellas.
Por otra parte, las diferentes materias de
la ensen.anza se compenetran y se completan
'entre si corroborándose mutuamente. Si el
Catecismo desenvuelve la naturaleza de la
Religión Católica, la Geografía trata de los
países -en los que aquella religión es pro
esada y de los en que no se profesa, de la,
ciudad donde la Iglesia tiene su cabeza vi
sible, de la región donde el cristianismo
tuvo su origen, etc.; la historia habla del
advenimiento de N. S. Jesucristo, (aconte
cimiento tan importante que determina la
cronología adoptada unánim.ente por todo
el mundo), habla también de las predica
cioneá, de los mártires y de las persecucio

•

,

tratamos

de

ejercer

o

contra ellos

coac

-

ción alguna, pues respetamos su derecho a
hacer educar los hijos según la ley de la
perpetuación que acabamos de invocar;
pero es preciso reconocer que «su separación
total, no sólo de la doctrina católica, sino
tambien de las tradiciones históricas que
han contribuido a la formación del Estado
espanol,» les apartaría de las escuelas pri
marias del Estado, remitiéndoles respecti
vamente a las escuelas protestantes o a las
escuelas laicas porque en unas y otras la
ensenanza toda responderá al espíritu de
sus respectivas creencias.

-

Pues bien, si los indiferentes prácticos no
reclamarán nunca el derecho a-la ignoran
cia del Catecismo, si los protestantes y los
librepensadores no han de usar jamás del
mismo por tener ya sus escuelas íntegra
mente formadas para la ensenanza de sus
hijos, ?en obsequio a quien se pretende esta:
blecer en la ensenanza pública primaria un
derecho absurdo e imposible de práctica

aplicación?
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