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AVIS

REMPORTAN.7
Advertí/TI als nostres suscriptors que
aquests díes es passarán a cobrar els
rebuta deis trimestres primer i segén
que esperen' donarán bona acolli
da. Quant als suscriptors
de fóra que
estiguin encara en descobert amb
rainistració, els supliquen/ que se ser

veiXin posar-se al. corrent quan més
a.viat millor, la qual cosa poden fer per
Medi de segells de correu, Del giro pos

o_qua.19.vulga.

brannent.

_

altra forma de fácil

_
_

-

co

Aquesta passió inquieta, obcecada a

-

a remeiar, al veure rnalversat el
rnei, preníen un tó dramátic a propor
re

d'aqueixa

gran familia-terra.
Eh l no era ni industrial ni cap-de-colla
sofría amb els mals de l'obrer com si
els patís ell mateix; li pesaven a la con
ciencia els deáacerts o caigudes d'un par
ció

si en fos responsable; es recre
i s'emrnalaltía per una joia artís
tica deixada perdre com si u pren
guessin el pa; per un fill de familia que
si
no era pujat segons eh l creia bo, com
rnateixa;
per
fos un troç de la seVa carn
un home, viu o rnort, al qual no s'hon
rés com eh l l'en creia digne, com si es
tractés del seu propi pare; pel problema
religiós, com si tots els mals de la irre
ligió el remordissin.
tit

com

Adins del seu esperit devía portar la
ideal d'una patria; anc que no ho
concretat rnai en un pla.
T és per amor d'aqueixa familia-terra
i del seu remei que en els rnoments del
seu zel, els hornes li esdeveníen materia
rnenyspreable. Haurieu vist que amb
una revolada d'ira, arnb una rialla gro
ga tractava d'inepte o plantava en sec al
rnig d'una conversa el que d'acció o de
paraula anés en contra el que ell creia el
bé de la familia-terra. En aquestes ho
res, el seu escarni o el seu improperi no
terafen rnirament al vell ni a l'amic.

imatge
hagués

també

la

seva_

Halla

_o

__flastomía el

la
deis ho _mes, desmemoriada de ca
tegoríes o de lligams, Ii feia un bell es
tol d'enemics.
Calía estimar-lo molt per soportar el
seu in.sult, per
voler veure en el des
compassament del genit un sírnptoma
de l'amor a la familia-terra, adalerat pel
tipus ideal, que atiava a l'home sense
ell podeF-hi fer más.
Calía esser m.olt pacient per esperar
les hores de-la seva abraçacla en el mo
ment del seu revés. Perque dl les tenía,
com un riu té hores de bonança darrera
la destrucció, com existeix la calma a
l'arbre, ja amainada la tramontana; no
gaire más que així, respectant la miste
riosa altesa del móbil que el governava.
Fins l'afectuós cohsell us el donava
arn. b una pressa esperitada:
la paraula
incisiva, la mirada dels seus ulls negrís
sims, móbils i perforadors perduda en
llá, pensant potser en l'amor deis amors,
i amb el cós neguitejat corn si li tardes
de corre-hi. Pero, anys a venir, gravat
al foc, trobaveu en vosaltres el seu con
sell i la raó que hi havía en ell, i jofosos
en vosaltres una activitat i un afany de
Perfecció que li devíeu. !Felig el prou
amic i el prou pacient per esperar la
seva abraçada a les hores que us feria!
Els enernistats arnb ell, sobretot, i al
gún amic potser igualmen.t, u retreien
que anava desorientat i no es decidiría
rnai per a res. El seu talent desmentí
aquest pronóstic, tant, que els mateixos
que, ferits del seu genit, de l'amor seu
en deien desorientació, tingueren de re
gon.eixe-li aqueix talent en la especial
ciencia de la arqueología que després es
posa a exercir.
Calía veure'l treballar. Tenía una ma
carn

es

tant

com

rabia d'amor que el posseía.

posés a germinar
afanyosarnent. Semblava com si els es
pirituals clamors de la seva terra, fins
abans i tot que hi consentís la voluntat,
se li hi ajoquessin al cor,de traidor.Aixl
la seva terra i cada problema dins d'ella
que tingués relació amb els seus dalers
eren una familia geganta, i per aques
ta raó les séves inquietuts al coneiXer
vor

rnava

tal

llençava davant l'arquitectura
d'unácasa que contra el frontis d'un
sé
dir-ho, una
santuari. .Era.,
mateix les

gellés.
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;Doncs qui gosaría condern_nar-lo per
del seu génit
les seves revoltes? ?La llei
qui la formularía? Sota les seves apa
havía colgat
rences descornpassades hi

adquisicions, d'er_nnendre

els seu_s viat
ges, com si li anés la vida. Peró no sa
bría explicar bé com hi anava conlliga
da una mena de mala gana, un no fer
cas, no ja deis derrés hornes, sino ni de
la seva propia existencia, sempre amb la
orella parada, amb els ulls dalerosos,
amb el cós inquiet cap enfora del mo
ment, enartat per la ven de la familia
terra
que el rnaan.ava. Penó darrera la
pressa desganada del sí o el no, darrera

algún poder d'amor tantrnateix.
rnireu-se'l. El seu cós xuclat, la
T
ara

pálida, beguda i de color trencat,
l'apagarnent i primor de la ven, 1.orguen
cara

de la seva nutrició rnalalt, tot aixó és el
gran
foc de la seva inquietut. del seu
recremat
ha
que
ho
amor misteriós el
absorbit, castigat i esblai.mat.
No m. és els ulls se n'han pogut salvar
i en ells, negríssirns de color, hi ha tot
el flamejar, tota la movilitat, tot el poder
perforador que hi havía en els de Llo

la aparença mecánica del seu viatjar o
de la seca vetlla, la ciencia estava alerta,
el talent regía i decidía, i ço que apa
rentava absença no podía esser sinó una
mena d'arrobarnent actiu.
Aqueixa llei d'inquietut devoradora la

renç de

definía dl mateix devegades: —Si una
ma gegantina pogués copçar-me, ern
sentiría bategant tot jo, corn fa un ocell
dins la rna mig-closa d'un_ borne.—
El génit d'aquest arnic em sembla
com un element que ha ting-ut sort d'es
vent espiri
per- un
ser sempre mogut
tual. ?Qué sería d'ell tenint de conviure
amb altres homes en un terrer d'acció
on la passió i la contra están en la na
turalesa rnateixa del que s'exerceix; el
dia que el vingués a moure el vent duna
copdicia o d'un partit?
?Com den estimar l'amic? ?Corn den
veure la forma
natural de la patria que
ha co
en els seas viatges arqueológics
rregut des del més pregón fins a la neu
-deis cirns?
?Porta cada home al seu. dintre un
tipus ideal que fa que, tot havent-hi
una sola denorninació per la patria, ella
visqui en cada u d'una manera propia
que cada u deis demés no arribará a
saber mai quin íntim gust, quin íntim

I si el

salines,

libri,

el que

cap de

us

que aquest home tot
contemplador, aquest

un

_

!quina envejal»

—

Ell thome frenétic, és el qui ha cantat
la nostra muntanya, identificat amb ella
ermita.

com un

en

aquest desitjar
ell, per ventura

una manera

pau que no está
és ja un amm--,
d'expiar les seves revoltes,
de confessar la feblesa in
una
no

laerent a la seva força?
Mes ara, aquest amic fa temps que és
lluny de la terna m_ are que amb tanta
d'arrel deu tenir agafat el seu cor.

yo

génit,
el
seu
enriqueix tot ferint
no

nos.

he trabat mellar judici
que l'esser-li amic per molt que cm fia
genes. I aixó den esser que si hi ha en
mí un instint d'afinitat que m'inclina
cap als que amb mí ten_en semblances,
també hi den:haver un instint que m'in
clina cap als que tenen forces que no hi

el tornin! Que si una llei o un
governen
el sea destí el posin
home
al
camí
cap
a la familia-terna.
de cara
tornará? Jo no mes
sap
com
ens
?Qui
que, no sense un
a
nosaltres
els
sé que
testimem,
cinc arnics
d'esvarament,
poc

ha en mí, instint de
que no .fóra sinó un altre instint d'afi

solar de l'amic que tenirn llunyá.
JOSEP LLEONART

Per mí,

.

és

una manera

primer que

pastura del

és

judiqueu

cós,

sapiguéu

borne actiu és un enamorat de la pau de
les altares i de la vida dócil de les plan
ajegut
tes. Eh l és el qui al Montseny,;
sota el cel, ullprés per una herba o una
mata, sol dir:—«!Que n_`és de creienta
aqueixa planta; ella va fent la seva crei
xença, dócil, poc a poc i sense febra!

Medicis.
seu

can,

inquietut

maig 1913

!Que`ns

no

que

complementació,

vista a un tipus equili
extern als limas del món i deis

nitat, peró
brat, ja
hómens.

I miren

tinguem

aprop

no ens

podrán

acon

en

en

eh l mateix s'exerceix

blant instint de complementació,

El millor Café és el torrefacte de La Ea

sem

d'equi

tralla

Carme, (Davant de Betlem).

•

color pren?
A aquest amic u parlava
d'uns paratges de la nostra

una

_,Ifigunes coneldwaclons
infasbuccgo

vegada

terna,

11arg:

de la

familia-terra: un .castell, una font
sola entre hoscos, una esglesieta en una
vall profunda al caire d'una riera. Iluny
del món. 1 els seas ulls esdevingueren
estátics d'un record, sota:1 front que
s'ern.Malaltía un poc, rnentre la boca
dalía i arnb veu allargada cm deja:
«Quins records, quins records hi tinc
en els llocs que cm dieu!»—I aixó signi
ficava molt en dl que un no solía veure'l
entregar-se a emocions fóra de la seva
seva

•

L'ensenyança secundaria italiana atra

període dificil. Les
d'aquesta crisi són diverses: qui
conegui Ileugerament la qüestió, sab, per
exemple, que els professors són escassos
vessa

actualment

un

causes

i mal pagats, que el nombre dels estu
diants aumenta de cada dia, que els pa
res criden perqué els drets són massa
pujats i que no solament les circums
tancies dessús dites, sinó d'altres menys
notories també influeixen en el proble

escolástic.
El fet mateix de l'existencia

acció.

ma

Mes tard vaig saber que visqué un
estiu enfebrat per l'amor d'una jove
que estiuejava aprop d'aquells paratges
corrent per ells, festeig esgarriat des
prés amb pena del seu cor. I encara
quan pensava en ella i en els llocs del
seu amor, dl, als ulls del qual desapa
reixien hórnens i categ-oríes, dl, que
tenía per passió tota una terra, es sentía
ven.çut, i es detu.rava, ell, l'etern in

crisi significa que la instrucció pública és
una cosa
viva que preocupa la massa
del poble. Italia s'ha ternut que el siste
ma d'ensenyança secondaria és deficient
i per aixó els periódics professionals
polítics, parlament, revistes i carrbres
de comerç i agricultors en parlen i cer
quen la manera de posar-h.i remei.
Nosaltres no volem explicar detalla

-

quiet.

Iblica

-

5059

'-darnent l'egtat del-problema;

voiem tant

gería rnassa

halla

sois ocupar-nos deis

punts de vista més interessants o més
curiosos per a un espanyol. A Espanya
tenim tarnbé segona ensenyança, la qual
no es cap mirall de bellesa; aquí, peró,

malauradarnent,

no en

fem

cas.

A les escales secundaries italianes s'a
busa moltíssim de l'horari. Cert és que
convé que els joves estiguin subjectes a

disciplina rnajor que en les escoles
superiors, que estiguin rnés temps ocu
pats dintre l'escola; llar judici és encara
una

oscitlant j necessiten una direc
ció i una vigilancia assidues. Els nois
de 14, 15, 18 anys necessiten un con
de
tacte freqüent arnb el mestre, han
han
paraula,
treballar amb el: en una
de tenir més hores de Higa que n o paS
un estudiant universitari.
Alerta, peró, amb els horaris asfi
xiants. Es absolutarnent irnpossible que
noi passi quatre hores al dematí
un
quatre o cinc a la tarda, corn ara su?ceeix, assegut als banes, treballan't sem

massa

d'aquesta

a

,

pre; aixo és absurde. Corn rnés rornanen
apro
ele escolars dins les aules, menys
cervell,
no hi ha organis
hi
ha
fiten: no
resisteixi els horaris d'ara.
we jove que

sab que la darrera hora
cornpletament inútil, que
del dernatí és
veuen més que carnes i braços im
no es
pacients ulls cansats i desatenció gene

Quin niestre
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no

fins educa
ral? L'escola seria, feta amb
estudiants
i al en
tius cansa, i cansa als
mida,
-que
supera
la
senyant; apenes es

xigeix

l'estudiant universitari una for
ta con.eixenca de les Humanitats, una
forta cultura clássica; els metges, els
advocats, els quírnics saben Ilati i grec
i han comentat Virgili. Sempre recor
darem amb rneravellosa fruició les ho
res passades a les cátedres italian.es, sen
tint aquells grans clínics, Baccelli, Mu
rri, Min.gazzini; de vegades llurs Ilavis
a

mestre i deixebles cerquen perdre el
temps, i resulta, per tant, que bona part

un
bell vers, i la claretat, la dia
fanitat amb que presentaven els miste
ris de la vida i de la rnalaltía. eren filies
d'aquella il-lustre civiltat que d'un sis

dejen

rhorari s'en

va

en

JOAN

oficina burocrática en
carregada de vigilar els nois de io fins
d'expedir a final de curs di
a 18 anys i
Unicament als buró
impresos.
plomes
passen
7 o 8 hores del dia
que
crates
asseguts escrivint o sen_se fer res, ími
cament a ells pot semblar malfeinería
que un adolescent es passi 8 o 9 hores
diaries a rescola i que un professor tin

cola

es

torna

una

30 hores de lliçó per setrn.ana.
Els rnetges n'han vistes les conseqüen
cies; la neurastenia i altres formes d'a
gotainent nerviós, i moltes mes malal
tíes de les quals és concausa importan

gui

20

O

tíssima l'excés de treball intel-lectual
falta d'exercici físic, han pres notable
incrernent entre la joventut escolar.
Els pedagogs i professors ita.lians yo
len una reducció pel bé de tots, d'ells
dels deixebles. Vint anys enrera no es
deplorava aquest mal i els resultats eren
molt millors; la perllongació deis hora
ris escolástics és cosa posterior, efecte
de les classes -ctggiunte o suplementa
ries1 de les noves rnateries afegides.
Tres hores o quatre tot el més diaries
hauría d'esser el _máximum per cinc
dies de la setrnana, el dijous hauría
d'esser franc, al menys a la tarda, mes
al darrer cas caldría haver-hi lliure una
altra

tarda; ve't-aquí

el

que demanen

persones de competencia regonegudis
sima, entre elles el Prof. Luigi Einaudi,

antic ensenyant secundan, diputat, eco
nomista i pedagog de gran valer. Una
bona part de la tarda s'hauría de dedi

Degut

a

l'afany de rompre l'equilibri

de•forces d'Europa, cap a la preponde
rancia d'un deis seus dos grups de grans
el carní de la
hegemonía de la triple aliança o de la
triple intel.ligencia, que una de elles es
converteixi en quádruple per l'entrada
d'Espanya en una de les dugues comu
n_itats de grans esbirres, el vell Quixot

na_cions,

i

essent altre

no

s'hagi cregut

amb força

encara

per

a

encasquetar-se altra vegada l'elm desuet
de Mambrino i d'anar a la imita.
Creiem serenament i sense orgull que
el pes que té
ens volen perqué és petit
de fer

caure

la

balança.

No siguem tarnpoc pessirnistes. Llop
timisme s`ha in_filtrat a una nació es
panyola, a Catalunya, i hem de creure
la futura Espanya gran
a ulls clucs en

potencia.
Més

ara

no

ho és. Ara será cridada

Espanya a intervenir en el concert eu
ropeu perqué és la rnés forta petita po
tencia: pero más, per la seva especial
situació al .Mediterrani.
El que ara no som, tením dret a es
perar d'esser-ho. El que no és ara en les
potencies més que sornriure de merca

der,

se

convertirá_

en

vinclament i

cor

tesía.

Espanya s'imposará
HAGI VESSAT

PER

TOT

QUANT CATALUNYA

ARREU

LA- LLECOR

DE

LES SEVES IDEES.

Qué es necessita
tencia?

per

a esser

gran po

Riquesa, poder, en primera condició:
posiCió geográfica com complement: a
condició principal.
voltes com
a

a

és quan la rnent está_ mes fresca.

Una sóla, la que cap mérit representa
per part nostra, és la última i la tením
per les fa.ntasíes de la sort.
La riquesa i el poder, tonament del

A Italia l'ensenyança secundaria és
sólida, seria. Per a entrar a l'Universitat
és precís, per lle; general, haver superat
els estudis girnnasials ; liceals de basa
clássica; els instituts técnics, on s'estu
dien llengües vives, rnaternátiques j

quen dolorosarnent.
Ales també es fonamenta el poder de
la gran potencia en la creença en el vi
gor de Vánirna de la raga. 1 nosaltres
creiem en el vigor de la nostra, quant

car

al

ría de

deport

i al

passeig

i l'escola hau

tenir-se el dematí unicarnent, que

ciencies naturals,

serveieeen de prepara

a un petit nombre de carreres
professions, enginyers, etc. A Italia s'e,

ció per

prestigi de

la gran

potencia,

ens

man

estigui rejovenit amb els principis nou_s,
enfortit amb la llecor de joventut que
s'esca.rnpa

arreu

ALZINA

1

.MELIS

i:otencia

spanya„

minuts d'espera,

interrogacions estúpides, en exerci
en
etc. Una complicitat dolo
cis
regla
rosa i fatal, a fí de complir els
els
llores,
neix
entre
omplir
les
ments i
i
res
qui
escolten,
i
els
que expliquen

elegant

un

poema, De rerunz natura, i amb la teolo
gía católica i I:árida escolástica nodrí els
cants divins de Dante Alighieri.

ja

de

n'extragué

filosófic

tema

duna de les bramüles.

I aquest fonan-ient, basat i contráfortat
amb els nous principis polítics que tenen
la seva raó de esser en la realitat i la

naturalesa,

forçosament necessaris

son

al poble que desitgi esser gran potencia
deu adquirir abans les qualitats que
en gradúen.

Espanya está en condicions de infe
rioritat en aquest respecte amb altres
nacions, i el que intenti adquirir cal que
sía basat absolutament en la realitat de
les

coses

la que sembla que proposen
nostra, deu el seu poder als
tresors deis sens banquers que la fan de
les més riques nacions: hi ho den també
a la quasi perfecta explotació de les seves

França,

per aliada

riqueses.
Russia, poble

ciplinat
que

viu,

atrassa.t

i incult, indis

per la crudel desorientació en
deu el seu títul de gran poten

cia al nombre de mil-lions d'habitants,
i per consegüent als formidables cossos
d'exércit de que pot disposar.
Anglaterra, el seu tradicional poder
que dura des de que Espanya perdé la
hegemonía del món i que ha anat con
servant, el déu a la seva riquesa indus
trial i comercial immensa,i al be de Déu
de governs que l'han administrada.

Alemanya,
de les altres

la

fortíssima, l'espa.ntall

potencies,

déu el

seu

poder

exércits i esquadres, al seu
irnperialisme fonamentat en un gran
nombre de pobles distints d'historia
d'anima diferenta que s'enllacen estre
imrnens

en

tament

i fortarnent

raça,

comuna a

en

el

geni

de la

tots ells.

a la seva crítica posició que
prevenir contra possibles contin
gencies interiors i exteriors: i Italia,
serveix més de cornparació amb el nos

Austria,

la fa

ens

tre Estat.

Espanya,
seva

en

qué pot fonamentar

la

potencia:,

No té pas riquesa explotada que és la
que ret els fruits. La centralització de
tota mena de serveis d'Estat, eternitza
les

questions,

estronca les

branques

ten

d res i fa impossible la seva vida.
mono-pblita.cles les obres publiques
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mina abundosa de riquesa. Té una in
dustria no intervinguda per l'Estat més

o deu vaixells
de gran port: des
pres... De,prés no podrern construir-ne

s'envellirán en la soletat.
és estrany. Es conseqüencia na
tural del no saber administrar.
Espanya no és rica com França, i no
pot fiar per avuy ni dema en tresors el
seu poder. No és immensa com Russia i
no sha de fixar en el nombre de soldats
per a la seva preponderancia. No té com
.,Anglaterra la ventatja de curar sola
ment de conservar el seu poder, perque
encara li cal adquirir-lo.
Ha de girar els ulls vers Aleman_ya
Italia, i pendre-les Per model.
A Alemanya pel fonament ja indi
cat de les activitats d'animes i senti
ments ajuntats per un ideal.
A Italia per l'optimisme i la Hança en
el propi valer, i en la eficacia de bon
govern adrninistratiu que ens doni ri
quesa i poder.
A Italia, un sentiment de reacció, ha
oposat la unitat administrativa enfront
del fracás i descredit del regim de cada
regio, agotades les seves energíes per
distintes causes durant segles.
A Espanya el fraas de la política
vena, i l'enfortiment de la personalitat
de les nacionalitats, és el que té de dur
nos a la companyía de les grans poten

anulada perqué no podem ten.ir
una dotzena de aeroplans. Les
grans maniobres de conjunt no poden
realitzar-se mai, i el nostre' exercit amb
personal iminillorable, ha, de contentar
se am-b estudiar els progressos dels altres
per imposibilitat de realització práctica.
El mateix passa en el mar.
Ja fa quatre anys que s'están cons

El fenornen de Italia i Espanya és
distint aparentment, més és el mateix

-

es veu

més que

truint tres cuiraçats i una trentena de
vaixells menors, i encara ha de botar-se
el segón deis barcos de gran port, tot i

regoneixent que ha complert
gran
esforç Pactivitat i entusiasmes deis mi
un

nistres de Marina.
FE ha en projecte una segona esqua
i se‘n fará una tercera fins arribar

dra,

Mdltorial

Consistori deis

a nou

que per a gravar-la, mai per a engran
dirla: té un cornerç que no pot compe
tir amb l'enfortit d'altres nacions.
No troba l'agricultura sortida als seus
productes; és irrisori el nombre de kilo
metres de
ferrocarril en la extensió de
mig mil•lió de kilometres quadrats del
nostre sol.
I tota aquesta riquesa és explotada i
gravada per l'Estat amb gran fiscalitza
ció: i l'Estat no te ja mes cabals per aten
dre al aurnent de serveis. I rio's pot treu
re jarnés del gravamen que pesa damunt
de tot: i encara, el que‘n treu, no ho
sap utilitzar en profit.
En conseqüencia, el poder nostre és
migrat per irnpossibilitat de perfecció,
donades les actuals condicions.
Les costes resten indefenses i no hi
ha mill.ions per a construir f-orts.
Autoritats en la qüestió diuen que
s'imposa la reforma del exercit, i la
reforma no's fa perque suposaría grans
despeses. Es suprimit l'Estat Major
Central per a fer economíes.
Tenim un dirigible que després de
quinze díes de maniobres jeu tot l'any
clesinflat a l'hangar per a economitzar
gas. La bona voluntat de coratjosos ofi
cials de seguir els progresos de l'aviació

més,i

Maig 1913

loes Fle-Pals de

Ba2celara

no

-

PREIvrIS ORDINARIS
Flor Natural.—Núm. 206, «El m.
agnc
col.loqui». Lema, «E poi piaccia a co
lui...».
Accéssit, núm. 141, QCarnins
de l'Amor». Lema, «Etern recomenca
—

ment».

Englantina d'Or.—Núm_ 182, «Somni
d'u.na nit d'hivern». Lema, «Elegia».—
Accéssit, núm. 124, «De l'agre de la
terra». Lema, «Laborare».
Viola d'Or 1 d'Argent.— Núm. 277.,
«Advenlment». Lema, «Al.leluia».--AX:
céssit, núm. 245, «Misteni de Santa Ella
1-la». Lema, «Idoles».
PREMIS EXTRAORDINARIS
Copa artística.—Núm. 233, «Poema de
la pedra». Lema, «La Seu de Barcelona».
—Accéssit, núm.. 197, «Poemets en pro
sa». Lema, «Cerquem en les petites
coses
la grandesa».
Altre premi creat pels Man tenedors.—
Núm. 56, «Stramps en lloança de la cierna
catalana». Lema «Dóna immortal».
Altra premi creat pels Mantenedors.-Núm.. 100, «De la terra». Lema, «Sacred
Goddess, Mother Earth...» (Shelley).
Premi Fastenrath.—«Monjoies».
Barcelona, 25 d'abril de 1913.
Per
acord deis Ivlantenedors: El president,
Joan M. Gu.asch.—El secretan, R. Su
rinyach Senties.
—

cies.

en

Verediete

el fons. L'optimisme del poble i el
les causes del passat enfonza

fugir de
ment.

desaparegui d'enrnig de
política vella i passada,
xorca i improductiva, será un ridícol,
una bogería i enlluernament de
cervell
aixut Ilegint llibres de cavalleríes,
d'Espanya gran potencia.
Mentre

no

nosaltres,

la

Mes els sentirnents i

activitat,

"r%
Obra

neva

Qiiestions Givils, estudiados segons
Dret per Lluis de Peguera,
extractados per
Francos° Maspons i Anglasell.

nostre

amors

desvetllarnents de les nacions germa
nes, farán la Espanya gran, a la qual
des que batega el regionalisme, Catalu
nya aspira.
JOSÉP M.a RUIZ MANENT

Irb

Asabz de- sorttr

Extracte de la doctrina civil de Pe
guera anotat amb la Jurisprudencia

catalana.

Es

ven

a

les

pgIncipalt Ifib2edeá

MaHmes9
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Fiewon.a. edieló d.calltreo Li0e000 ezsm.plaues
*
Número SOlt
GéwSP-12D.5
Gran3 rebaixes a cantres nolltics, emules 1 altres entltats que
treballen per a la difusió de la cultura catalana.

MANES

L.=

HOWER/CS:

tradueció de Joan Maragali. 2.a Eclieió. Preu: dues
ue~tes. Cap alabança rniilor que fer avinent
al públic Que la 1.» edició de la
gran obra póstuma del mestre s'és acabada amb déu dies justos.

com.:post-1)er Mosséh Clalear. Un vol-

fa-gloria

a

8.a de _viirt.-306-p1ane"-s.
-l'autor. Rú.sti?ga-i'tá.--4,- entela in'elesa-Ptes.en

Es una.

obra magistral
-

i

lassiéa

cuoa
_

aP alt-ra
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que

ma

veo

va

Més segura

tornant-se

l'esperit despert i vigilant.
Que si tot fa brotada,
1 és

tant Iluent el pral,
vinclrá ristiu com una fiamarada
vindrá l'hivern nevat
tot plé de fret, i gua.itarem la brasa

A Estanislaa Dir
«Laudato
auale

let

»da la

signore

si‘mi

quale ne
produce

»Laudato

sor

sora

presioza,

et casta.

nostra matre terra,

com

signore

per

sora

nostra

nulln homo viv .nte pe
S

et

eorporale,

skappare.

Amiga, cantarem cançons
allunyin la paor
i si Ilangueix la sang- dina
forará

com el cant me dóna
la virtut de preveure el temps llunyá;

Ilur ressó com una prometença
fa somniar de Iluny el fil brillant.
Benaurada masía
que en son pati la pica es sent cantá

com

et
et

la

senten

i del treball
amb

un

de

com

dring-ar

i

tornen
sonor

esdevenir malona
els fruits de demá.
el sol de l'istiu corn t'enliuerna,

et

guaites el marit des del portal,
veig- tota roja de febre materna,
veig corn una fruita tardoral,
pressento vellarda i caiguda

vella trernolosa i

yenes

sonor;

via

pia,

una

com

un

Mes

reposem; la mig-dia.da
dernatí;
el repós sigui a la boca cansada
un gobell de ví;

adeu.ssiau

pel

més enliá.

are

com

i
a

el

ja desperts, que torni la tonada
fer- nos companyía pel camí.
JosEP

de picarols.

MARÍA DE SAGARRA.

V
A.

II

Amiga, lens

un

avora teu em

riure

só aturat,

joia que vessaves a la
!oh quin doll de bondad

será rnés rica la

cara

veu

del

teu

cant!

Oh qui pog-ués sentí aquelles tonades

la

que cantarás les fredes nits,
plena de toles les glories passades,

Veurá

de les

et sent

riure dirá: «Prou és

aquella

quebota a pié sol COM un cabrit.»
Iluny una boca vermella
de Ilavi arredonit,
i una gorja rosada i sotragada
i el tremoló d'un pit
amb

un

Tota
i

una

o

qui

gaubances

A

ORACIO

vida tornada harmonía
vella la diu dolçarnent,

llengua valenciana que s'afona,
do Vos pregue!
iperqué l'hora d'oblidar-la mai aplegue!

una

la

Per la

escoltaría;
plaent!

Per ele horneas, ;pobres hómens, que oblidant-la
fan menysPreu,
qUan Tu en ella, predicaves la fe en Deu!

VI

III

Ton riure fa vibrar la salzareda
i la vinya 1 la selva i el prat,

Adorem la
de les

de cap al tard,
aixutes i velles,

cançó

coses

i per tu a la masía i dins la cleda
el cant ens és donat.

deis bous del front covard

Tremola per la vinya primerenca
la cogullada el seu
ressó d'abril,
i el vell corbat
que la canyota arrenca
igual que un cep hurnil.

D'aquells pastors

Adalt del bosc on creixen les alzines
tant poc a poc, anal) el
fullam aixut,
ja de lluny endevines

I tu,

aquell sac de gemecs del cucut.
I a la casa
on tu vius diligent,
i el treball
t'és lieug,er corn el joc,
el gall de la cresta Iluent
barba de foc.
Canta l'enclusa i el martell

!Pele hereges
i

que enfonzen les relles.
que
que per la vía passen
amb els

remate

i aborden els

cançó

conten

les estrelles

vacilan.ts,
canten les esquelles

on

serena

de la mort,

se gloria
sostingueren

la que

et

Per los jovens que

niuigueren.

comencen

seguir-los
ditja, mentres Iluiten,

fervorosos

a

el
més endins!

tens

fiques

sobre ele muscles

fine el dia memorable que

pels camins;
sotreg-ar rnés fort,

ea

beneYr-los.

Perque sigues,
VII
en

impura

No tremolis, amiga,
bravada de la _mort solla el
si

la

meu

F.

de

CABALLERO.

cant,

a
r,ffl

_

El Saló rnéS eie aro/.

com ja ho eres, qui els evite
obstacle,
la gracia protectora d'un rniracle.

tot

'fofos les tardos Vcolleert 1
rnirn_ a

Pele poetes que

caos.

canta

i la

no

d'esta terra que la creuen
aspra i dura
saben ni coneixen sa dolgura!

cap al fossar rondin.e.s
tu

San Vleent

neguits.

1 els

cap benestar li fóra més

bleixá de cérvola cansada.

—11731-112 118-is

la muntanya MCMXIII

No tremolis, amiga,
que tot aixó és radiant,
si el temps et castiga

d'aigua clara;

la

Qui

nostres

cant

com

que

voltada &un aire covard,
amb els fills i amb els néts, asseguda
i filant, a un recó de la llar.

refiades

llavi el

rnorim, per la pc-m-ug-a
cangó ens. seguirá,

ofega

COM

Iluny, pels corriols,

nostre

canto

Veig

i als que hi arriben pel carní els envía
l'anunci del tresor que en ella hi ha.
Veureu llavores les eugues cansades
com

veig-, donzella,

et

et

en

si
la

Jo sento, amiga,

i

serenes

que

IV

jo

morid;
pardals dios de la casa
ele donguin un redós calent.

llar

ele

per ço que

FRANCECO TVAYSTSI

La cançó és feta per les aigües ciares
que en les piques xarboten cantant,

nostra

piularan

tu tens la vista brillant,
mateix que un fill que li morí nadó
la nit de Sant Joan.

herba

monte

de

ploricó,

un

perque

sustenta et guverna,
diverei fructi el coloriti flor

si•mi

quale

per

del ferrer vell,
que et diu «bon dia»

agua,

é multo utile el humile el

»Laudato
ala

signere per

si 'mi

la sortida deis teatros

Menó desde 5 pess.t.e.,,

Barcelona pe!,

ba•tvie, 1

iwch
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contestará el autor, y tendrá
razón. Porque Maura es industrial des
de la adolescencia, con la consiguiente
esclavitud de las ocupaciones cotidia
En medio de la prosa de estas
nas.
ocupaciones sintió eni su frente el fres
invisible musa... Escri
co beso de la
manca,

Gabriel Maura I Montaner
do dice:

pronuneiat Mallorca,
nostre gran
castelld—i,perqué?—
elegantissim
estudia
personalitat
del
?cocer
la
poeta «loan A
En

un

diseurs

en

a

niallorquí G. Mau
Heus-aqui les seues paraules, nou próleg
cl' «Aigo-forts» que no gosérn. traduir:
ven trovaire i costundsta
ra.

Los que habéis asistido a tertulias,
redacciones o círculos de amigos, en
companía de Gabriel Maura, recorda
réis que con frecuencia ilustraba las

pláticas sabrosas, improvisando,
pluma,

en

cua

de
rasgos a la
era
porque
esta
parecido
;
asombroso
de su genial tempera
una de las dotes
mento artístico : el don de caracteri
fisonomía
zar en líneas instantáneas la
de cosas y personas, visibles a los ojos
yo no poseo
o al pensamiento. Como
temo que
en tanto grado esta facultad,
borrosa
; pe
la silueta de Gabriel salga
muchos
que
estáis
aquí
ro por fortuna

tro

retratos

le conocísteis, para colaborar conmigo
carino
en el esfuerzo de la evocación
perfiles
im
iluminar
completar
e
sa, y
precisos. Además, yo no quiero sola
mente renovar su recuerdo; yo quiero
hundir las manos codiciosas en sus ce
nizas para renovar nuestra vitalidad
con el calor de la suya.
Si yo fuese digno de tener biógrafo,
pasase
no me importaría gran cosa que
que
debo
títulos
por alto alguno de los
contemporá
benevolencia
de
mis
a
la
de que me siento
neos. Pero hay uno
-

y a cuya omisión no me resig
no; ahí lo tenéis : «Fué grande amigo
de Gabriel Maura ». Conocerle, aquila
tarle, graduar la magnitud de su figu
ra, mucho más excepcional de lo que
puedan imaginarse aún aquellos que se
sintieron deslumbrados por el llamear
bravío de su ingenio; saber que aquel
ingenio, apenas cultivado, con ser tan
admirable, no era más grande- gue su
corazón; haber experimentado el ner
vio, la intensidad, el relieve con que el
avaro,

fermento humano palpitaba en aquel
varón tan digno de este nombre, y sa
ber que fuí amigo suyo, predilecto, es
para mí, lo confieso, motivo de ufanía.
El fué el primero en compartir mis
tribulaciones y mis alegrías, y en esas
horas de incertidumbre en que espera
mos la solución de algún probLema _vi
tal, era yo, el interesado, quien tenía
que calmar sus nervios excitados por la
-

impaciencia.
Ah! Qué precioso bien la estima
ción firme y consciente de un hombre
de ese temple, porque al sentir uno la

amargura de que habla

Kempis

cuan.

«unas

dejará Dios,
prójimo, y lo que
te

veces

te perseguirá el
peor, muchas veces te descontenta
aliviado ni
rás de ti mismo y no serás
ni con
remedio
confortado con ningún
inter
estimación
entonces esa
suelo »
la
dulcificar
para
viene maternalmente
amparar
autocrítica
y
severidad de la
propia con
nos contra el rigor de la

otras
es

...

ciencia.
Gabriel Maura, ya lo dije en el bre
ve
prólogo de AIGO-FORTS, es «un
moderno de vigor antiguo, que produce
ante todo la impresión, de lo recio, de
lo amplio, de lo granado; un ejemplar
opuesto a esa desmedrada literatura de

salón, cuyo carácter consiste en no te
No diré si a mi juicio
ner ninguno.
tiene o no categoría de genio, ni él me
lo perdonaría, ni entiendo que sea líci
to adelantarse a la posteridad para ha
cer semejantes afirmaciones... Pero no
hay riesgo en afirmar a buena cuenta
que tienen mucho de genial las facul
tades de Maura, y aún podemos ana
dir que si pasara como buena la clasi
_

ficación de Juan Pablo, que llama fe
meninos a los genios de segundo gra
do, no sería dudoso el género a que
pertenece la imaginación de Maura,
bastante por sí sola para fecundar to
do un harén de imaginaciones hem
bras. Precisamente sus engendros lite
rarios traen el sello de 1a masculinidad,
no exenta de cierta rudeza ni en modo

alguno incompatible con esa 'delicade
za y esa gracia que no son el resultado
del trabajo ,hábil, del savoir faire, ni
siquiera del gusto refinado, sino expre
sión de la fuerza misma »...
«Gabriel Maura no ha gastado mu
cho tiempo en aquella oficina de las
que nos habla Leopardi, en
musas de
la cual tse

ven

Gli strumenti dell' arte,
e i servigi diversi
a che ciascún di loro
s' adopra nel lavoro
delle proise e de' versi.
-

estudio de la parte- adjetiva,
del arte, apenas le hace
falta cuando se inspira de verdad. Sur
gen, entonces, los párrafos y las estro
fas, fuertes y bien construídos, como
los cuartetos del canto Avant, que pa
recen bloques desbastados y labrados a
pulso, con pocos, pero certeros y va
lientes- golpes', sin que el excesivo puli
mento amortigüe las ásperas y limpias
aristas del granito— A veces no estaría
de más un poco de lima ; ma 11 tempô
Pero
esa

ese

disciplina

en esa letra inglesa peculiar de los
escritorios de comercio, en horas hur
tadas a la diaria labor, sus primeros

bió

ensayos ; y en la amplitud y bizarría
que en ellos campean, no obstante sus
incorrecciones, revelóse el vuelo des
igual del aguilucho, que naturalmenyfr
con el tiempo había de ser águila; pe
ro el águila 'se ha Lsometido a la domes
ticidad, a la vida burguesa y obscura
de las aves de corral, y ahí le tenéis,
a
la sombra del nativo campanario,
sin levantar el vuelo más que muy de
tarde en tarde, a ruego de algún editor

'

almanaque.
«Digo mal; no solamente

de revista o

»

cuando
escribe hace alarde de sus alas esplén
didas, sino a todas horas. El que sólo
conoce a Maura por lo que ha escrito
y publicado, no le conoce. Hay que
verlo en el trato familiar, en la con
versación de todos los días. Ya se sa
be; donde está él, no falta la risa, el
-

asombro

ante

sus

estupendas

ocurren

cias... No es un ocurrente como tantos
otros, improvisadores de chispas, re
truécanos, menudos epígramas, no; im
-;"
provisa imágenes, escenas, entremeses,
decoraciones completas... Una palabra,
cere
un pormenor cualquiera hiere su
hacha
Vulcano
hirió
con
el
bro, _como
la cabeza de Júpiter, y brota... nada
menos

mada,

que Minerva
o cosa

completamente

ar

parecida.»

Maura fué por encima de todo un
poderoso artista. Pero fijémonos un po
co
en
la significación de la palabra.
El arte, antiguo como el hombre, nació mucho antes de existir eso que se
llama pintura y escultura y música,
mucho antes de investigarse los medios
de expresión conocidos y clasificados;
y seguramente vendrá día que se diver
sifique en nuevas ramas y se valga dé
formas e instrumentos que ahora no

4

sonamos. Así, no realiza el tipo del ar
nace
tista genérico y esencial, el que
pintar
con habilidad para versificar o
romanza, o
o esculpir o componer una
el co
con ingenio algo más agudo que
que
an
el
mún de los mortales ; sino
es
cual
o
tes de especializarse en tal
en.
todas
abarca
fera su vocación, las
com
viva
y
encarnación
potencia. Es la
de la unidad del arte. Es el que

pleja

re

tiene bastante con un rasgo para
las
constituir tal o cual imagen, todas
colectivas,
imágenes, individuales y

1

a
desde los vecinos de su pueblo, 'que
hastl
sabe cómo hablan y cómo viven,

p
-

de la historia y la
los grandes
atisba el alma de
que
el
naturaleza. Es
con el poder de su
dilata
las cosas, y
penetrante los horizonvisión ubícua y
vulgar. Es el intérprete
tes de la visión
del mundo y de la vida.
vivimos no es el
Este mundo en que

aspectos

privilegiado

porque ordinaria111351110 para. tbdos,
el espejo, mal
mente se deforma en
cada uno
lleva
que
azogado y turbio,
sólo en
y
interior;
su
de nosotros en
conciencia
la
maravilloso,
ese espejo
refleja el mundo con la
del artista, se
da-

bárica de

-sentidos

alcance

de nuestros

espirituales.

de no sé qué sensuacosas, de no sé
lismo ilimitado de las
humaqué íntima solidaridad social y
rodea
el
cuanto les
na, que imprime a
familia
y
de
interés de un patrimonio
todo
consanguíneos
de
les convierte en
el mundo.
sus
Para no citar más que uno de
en?Quién
le
artículos de costumbres:

aquellos rincones, aquellas escepalpitantes de verdad, aquel
nas íntimas,
rápidamente
cúmulo de pormenores
senó

prodigados en la vida y milagros de
abolengo celestiesas dos mujeres de

Peparrines, bonesco, que llamó Ses
una seceto de novela en que desfila

rie de pequenos personajes, tan
liares al autor como si hubiera transmi-pugrado en el alma de cada uno ? El
alguno
do conocer de ciencia propia

fami-

aquellos escondrijos; pero todos,
haber de adino es posible; algo ha de
vinación, qué sé yo, como si el autor
de

de
tuviese a su servicio todo un cuerpo
por
duendes policíacos que se filtran
las paredes.
La intuición certera de la realidad
y la ruda potencia imaginativa fueron
No se desen
sus dotes más salientes.
lanzarse al
para
realidad
tendía de la

fantasmogoríaS arbitra
imaginación relampaguea, elec

desenfreno de

rias. Su
trizada por el sentimiento de lo real, y
én la tierra firme de lo real se apoya,
saltar con
corno un potro fogoso, para
más allá de los límites conoci
dos. Tiene además el instinto de la so
briedad de líneas, de la severidad ar
quitectónic.a, que preside la pompa bar

intermiten

la mínima la
te
ele
impresión
una
dejarnos
bor para
una fuerza que
impresión
de
gíaca: la

afirma
das, para

con

se

serva

gidos

irreductible.
de

su

a

fulguraciones espléndi

encerrarse

musa,

luego

En los

en

re

una

primeros
y planí
va

románticos

débilmente;
deros, palpita esta fuerza
tro
notoria
en
poco después se hace
párrafos
de
lirismo vigoroso, en
zos de
fra
estrofas
y
ardiente causticidad, en
lapidarias; de piedra que ha sido
ses

salta de lo
lava, la hirviente lava que

profundo

del

sentimiento

humano.

Probablemen.te habrá caído en ma
vosotros la colección
nos de algunos de
semanario de
pequeno
de La Dulzaina,
política, artes y costumbres.
literatura,

periodistas,

en

;

no

y
derroche

de su numen
poético, en la manera de metaforizar
y en la propensión al pesimismo, más
imaginario que sentido. De todo hay,
artículos políticos, según la retórica de
entonces, amiga de la majestad toga
da ; descripciones de tipos del país en
que asoman ya las dotes de costum
brista y psicólogo; asuntos de gaceti
lla que afectan el vuelo de la oda.
el

personalidad

alguno, movidos

ímpetu

ra

De sus caprichos
íntimos conocen
de dibujante sólo
bastante a pa
improvisación,
alguna
hubiera levan
alturas
se
tentizar a qué
un poco de
con
tado su
el
poeta, en el
escritor,
insistencia. El
su

en

destaca briosamente Al-Majo
Gabriel Mau
es otro que
sin dificultad se le adivina en

sión, se
rí, que

sus

actividad, redújose

todavía

para lo futuro los más opuestos tempe
ramentos, desde el jacobino al ultra
montano, como que fué milagro de cor
dialidad juvenil que no empezaran por
arrojarse el tintero a la cabeza. Entre
aquellos mozos, náufragos de la ilu

como

harto breve de

un

día. El semanario no llegó a vi
ano, pero aquella fe tardó me

marchitarse. Verdad es
que los tiernos redactores encarnaban

bujó, pintó, escribió.

período

un

nos

que no se propuso
adquirir ningún título académico. Des
pués, leyó algo por su cuenta, no mu
cho, que yo sepa; pero le bastó un
bario de cultura, para que la savia de
tallos de re
su pensamiento brotara en
ya
cia fibra, ya densamente floridos,
cactus.
Di
como
grandes y espinosos
corta,

bien

fué Gabriel
De esta raza de artistas
observador, en primer
Maura. Gran_
que obsertérmino; pero no de los
trabajosamente
y por
recogiendo
van
docudescripción
oficio, datos para la
poema
o inmentada, llámese novela,
porobservan
ventano, sino de los que
designio
que sí, expontán_eamente, sin

y'

de
vir

como

bárbaro que llega con los ojos lle
desiertos y esfinges
nos de palmeras y
orien.y dromedarios y magnificencias
asi
y
se
tales; pero pasa por Atenas
esencia
del
mila de una ojeada la
do clásico, sin preocuparse de pulir las
nativas asperezas. Hasta en el aspecto
físico, el aire resuelto y contenido, los
ojos pardos y vivaces, el correcto per
fil, la tez morena, parecía revelarse un
tipo de filiación helénica y africana.
La preparación escolar de N'aura fué

que es
máxima claridad y
manera
De
alcanzar.
do a los hombres
que nos
artista
del
auxilio
'que sin el
en
precede en todas partes, linterna
más
desería
cicerone,
un
como
mano,

fantasía. Es algo así

su

un

exactitud

bil y confuso el
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Sus fundadores, noveles
hermosa
cargan para encabezarlo «una
libertad». La
vineta simbolizando la
número sép
vineta no aparece hasta el
primero (18
timo, pero en el número
se pregona ya
de Octubre de 1868)
flor
revolucionaria:
resueltamente la fe

Lástima de

candoroso

orquestación 'poemática

so

ab
bre motivos tales como El último
solutista, Un demagogo de aldea y
poeta,
otros por el estilo, en que el
humorista,
gran
fantaseador
y
gran
gustaba de darse a sí mismo en es
pectáculo cuadros de ampulosidad có

micamente heroica.
Otras graciosas muestras del OS
magna sonaturum volvemos a encon
trar en los cantos Glories mortes y
Glories ressucitades, homenaje a los
antiguos canés. El trompetazo épico
les despierta, escarban con sus dedos
de caria las sepulturas, despliegan las
manera de alas de murcié
ciernen
sobre la muchedum
lago, y se
sombras de héroes
toril,
como
bre del
ossiánicos, al son de los ladridos pre
cursores del combate perruno.

mortajas

a

En el período siguiente predominan
las poesías en castellano, sin que el uso
de un lenguaje que no era familiar a
Gabriel amortigüe la tonalidad calien
te de la expresión, a veces dura, nunca
incolora ni desgarbada. Se caracteriza
este período por las relaciones del poe
ta con D. Tomás Aguiló, su amigo y
su
primer maestro, romántico hasta la
médula, espíritu flexible y más abierto

Goma, Ortopedia, Higiene
Cotons, giaeas 1 benes
Draguers i faixes ventrall3 a mida
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su tiempo a todo linaje
mirarle, atraído por el- prestigio de su quisiera volver a los tiempos en que se
de n-Dvedades, con tal que naciesen al
persona y ,de su-pluma Escribí en Bar
imponía transformar el mapa de la
calor de la inspiración legítima; pero
celona mi primer cuentecillo en verso;
política local, para dar ingreso a la
harto meticuloso en punto a disciplina
un companero mío, Rafael Llobera, qui
fuerza latente que nosotros representá
prosódica para que sus escrúpulos con
so
enviarlo a su amigo Gabriel Mau
bamos, _encabritada contra la resisten
viniesen a las audacias de Maura. Tal
ra. Este
contestó en términos amables
cia ; y a los ataques de un lado res
vez le
impuso cierto freno, cierta con
y efusivos, y por su iniciativa probé,
pondían las represalias de otro. Yo no
densación y regularidad en la factura,
por vez primera, la emoción de verme
echo de menos, Dios me libre, la estri
que no le fueron nocivos, y le inclinó
impreso. A mi llegada a Palma fuí a dencia de ciertas luchas que extravia
a la contemplación
piadosa de paisajes',
saludarle ; llamé tímidamente a la,puer
ban la política de sus naturales fines y
Monumentos y tradiciones locales, pre
ta de aquel pequeno despacho, en el
amenazaban perturbar y emponzonar
parándole de este modo a la fecunda
entresiielo de su casa, donde tantas ve1 a atmósfera social, convirtiendo en
ción del lenguaje materno, saludable
ces habían de renovarse las horas
de
odios de casta los antagonismos de
y redentora en él como en todos, y con
grata confidencia. Recibióme con -los
partido. Yo echo de menos el entu
esto a producir lo más substancial y
brazos abiertos. Le estoy viendo toda
siasmo, no la pasión, que es al entu
duradero de su cosecha literaria.
vía con la pequena boina en la cabe
siasmo lo que el pábilo a la llama.
Me llevaría demasiado lejos reco
za, la enérgica expresión suavizada por
Echo de menos el calor, la vida, el
rrer esta
producción y aun clasificar
leve tinte de socarroneríá melancólica.
comentario, el cambio de impresiones,
la en grupos. De cada uno de estos
Se vació todo entero ; hizo el resumen
el interés por los problemas palpitantes
grupos se insertarán ejemplares en la
de su vida literaria; definió a los de
de la vida local y nacional, el gusto
nueva edición de AIGO-FORTS, aumen
más con perspicacia y se juzgó a sí mis
de estar juntos, la vibración de los es
tada .con poesías de tonos y épocas di
mo casi con displicencia.
Lamentó su
píritus en torno del ideal común..
versos, desde Avant, admirable sínte
falta de tiempo, de preparación y de
nio contribuiría Gabriel a mantener
sis de la epopeya humana, representa
ejercicio técnico; y volcó sin recato el aquella vibración y animar,
da por la peregrinación de Israel en
cajón de sus papeles. Recuerdo un poe- z ar la vida colectiva, con la dramati
presencia,
busca de la tierra
hasta el
ma en octavas
reales, El Angel de la c on la pluma, con la palabra, con los
scherzo filosófico Historia... natural,
muerte, versificado con infantil inex- j uegos de mago de la
fantasía,. con la
donde una tribu de escarabajuelos, «bi
periencia, pero de concepción grandio- sensación de virilidad y
firmeza que
chos de traje negro, y cuello de vellu
sa y
pinceladas estupendas, que, por t rascendía de .su persona, algo
así co
do», parodia las miserias de los hom
cierto, no sé lo qué habrá sido de él, mo la sensación
de refrigerio que nos
bres; desde L'Esplgolera, gentil ca
porque no se encuentra entre sus ma
nvade al abrigo de un roble!
pullo femenino de rústico perfume, al nuscritos. Aludí a su poesía Dues ar
Pero, Gabriel Maura ? en realidad
romance Quimeres,
de humorismo bi
pes, donde se afirma que el habla de
e ra político ?
lo negaba. Que le de-zarro y
original.
Ausias March y Lull y Muntaner es
j aran tranquilo, decía: _? Por qué ha
Tiene Gabriel Maura otra composi
el lenguaje único del alma para nosb ían. de acudir a él en demanda de
ción, Dues arpes, no ciertamente de otros. «Si, ,? quién lo duda ? contestó';
auxilio, electores, caciques;
pretendien
las mejores, pero notable como testi
eso no se discute. Lo sé por
e-xperien- tes ? Nada sacarían de él: ? Qué se
mo-nio de la fe, del entusiasmo, de la cia. En cierta ocasión, estaba yo sen- h
abían figurado ? Y sin embargo, nin
filial acogida que mereció en el alma
tado aquí, ante este bufete, dando vuelg uno salía de la casa de aquel
hom
del autor la expansión del catalanismo
tas a un asunto para desarrollarlo
en
b re, que se pintaba inabordable, sin
el
literario al extenderse a nuestra isla.
castellano; todo eran trasudores y pre- a poyo apetecido. El
no aceptó
en su
Sea dicho por si a los que discuten to
rniosidades : no salía. Dí de mano a las vi da
honores ni cargos públicos; él pudavía— ! todavía ! —cuál ha de ser la
cuartillas con hastío; cogí otra ; escrid o serlo todo y no fué
nada; él se
expresión poética de Mallorca, se les bí casi con sana L'Espigolera, y bro- d
esentendía de los medros
pero no
ocurre
invocar presuntas
opiniones tó, como un chorro, a borbotones, la d loS sinsabores y
la actividad anóni
eclécticas de Maura en apoyo de su poesía, buena o mala, pero
expresión m a. Jamás escatimó su intervención
desamor al lenguaje materno; a bien
fiel y directa de mi sentimiento».
pe rsonal ni hurtó el cuerpo a las mo
que, a mi juicio, este desamor no es
Intervención de Gabriel Maura en la le stias y
quebrantos, sobre todo en los
otra cosa que desamor o indiferencia
política. Juntos hemos convivido largos días
ásperos
de contrariedad y de pe
o
incomprensión de la poesía misma, anos en la misma agrupación, y mi li
gro
; y Mientras ayudaba a
más claro, de la vida espiritual de
los amigos
amor a la paz no me
impide sentir un a escalar puestos y
ganar galones, se
nuestro pueblo, confinada en su verbo
poco de nostalgia por los días ya
leja- quedaba de soldado de fila, en la som
como único refugio.
Se dirá tal vez:
nos
de juvenil efervescencia, en
que
br a; pero sombra traslúcida, porque
esta
composición fué un tributo efí
Maura contribuyó a imprimir,
entre
mero a la musa
floralesca; eco de un nosotros, al juego de la política provin- do nde él estuviese, allí, a pesar suyo,
fulguraba el foco de más
sentimiento que no arraigó en el ánimo
potencia.
ciana, notas y caracteres más intere
Decía Goethe, discurriendo sobre es
del autor. Pues os daré otra prueba
santes de lo-s. que. sueleofrecer. Yo rio tét ica, que las
decisiva.
intenciones de la natu

que otros de

_

.

.

'prometida,

-

Siento abusar de los recuerdos per

sonales; pero algo he de contaros de
la primera entrevista con Gabriel, en
que nació, hace lo menos cuarenta arios,
amistad fraternal, para no entibiar
nunca.
Mis ojos de adolescente le

una
se

habían seguido desde lejos, y al cru
zarme con él por la calle del Beato
Alonso„
445 de un.a vez me v9ivf
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raleza son siempre buenas, pero suele
faltarle el conjunto de circunstancias
que son menester para que la intención

y

pueda realizarse perfectamente; por
ejemplo: ? cuántas condiciones favora
requieren para que entre
bles

disciplina

no

se

tantas encinas como produce, se for
me una bellamente caracterizada ? Es
aplicable a Maura en dos
ta doctrina es
conceptos; primero, porque como hom
bre fué el acabado tipo que responde
a la intención de la naturaleza; segun
do, porque como artista no imitaba los
ejemplares producidos, sino que pene
traba en el laboratorio de la naturale
para sorprender sus leyes, sus se
cretos, sus intenciones.
La elevación de espíritu suple el
tiempo y la distancia, suple las leccio
nes de la experiencia y la amarga me
dicina del desengafío, y hace innecesa
ria la posesión de las alturas para te-.
poco. Tal vez por eso, Ga
nenas en
briel Maura, con la mayor llaneza y
naturalidad, renunció a la conquista se
gura de la gloria para ser un modes
to ciudadano; y jamás una sombra de
tristeza reveló que tal renuncia le pe
sase, ni su expansiva sociabilidad se
•resintió un momento de la despropor
ción entre su obscura vida y los bri
llantes destinos a que había vuelto vo
luntariamente la espalda. el Por qué no
tuvo un poco de vanidad ? Más nos
hubiera valido. Gracias a ella le hubie
ra
sobrevivido gran parte de los te
soros que malversaba en la conversa
ción o dejaba evaporarse en silencio.
Escribió poco, escribió sin esfuerzo
za,

-
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nunca pretendió salir de la
minoridad
literaria. Grande hubo de ser su pu
janza para sobresalir a despecho de la

aceptaba moldes y
notado a alguno de
estos hombres más altos
que los de
más, en una vivienda de techo bajo,
como se encoge temeroso
de topar con
dinteles o lámparas colgantes, y lejos
de protestar de la angostura del
espa
cio, tiene el aire ruboroso de pedir
perdón por haber crecido demasiado ?
Tal era Gabriel Maura, y si a veces, al
coger la pluma, la agilidad no
corres
ponde al vigor de su pensamiento, no
es impericia o falta de
aprendizaje, co
mo él decía; es que
se mueve en mar
cos harto reducidos para
desplegar con
desahogo la formidable envergadura de
tutelas.

su

que

con

?Habéis

mentalidad.
Si así

no

fuera

qué chiquituelos

y
lado muchos
que se pavonean como próceres de la
república literaria, y probablemente al
oir los apellidos del poeta se encoge
-rían de hombros !
Quién es Ga
briel Maura ? Nosotros, sí, le conoce
mos, y al contestar a esta pregunta, no
pretendemos que se nos crea bajo
nuestra palabra; pero tampoco nos ha
ce falta la sanción ajena para afirmar,
como afirmamos, rotundamente, la
gran
valía del artista y del hombre. El es
para mí, como para otros, uno de los
muertos que se llevaron consigo a la
otra vida gran parte de la luz que ilu
minaba la nuestra.

canijos resultarían

a

su

JOAN

ALGO VER

deis dos cer.lans, els d'aquí i els d'allá, no
era la propia política, sinó la de
Madrid o la
de París; con-) els vestits, les robes confeccio
nades de basar havíen substituits els trajos
típics; les cançons de la terra a ço que's can
ta en el cafe-concert o en les
peces de género

chico,
La

,,_•.
'La descaeall latvadó
de
IV
Les

CeManya

(Barcelona)
essenciale de
descatalanització.

causes

Tot el que s'ha explicat, no és prou, al
nostre entendre, per a produir l'abseneia de
pensament i sentiment eatalá dintre un
grup de la Raga.
La deseatalanitzaeió de Cerdanya, no
hauría arribat al punt, on se troba, si ha
gttés donat qualques personal itats que haz
/len obrat com estimulants de conciencia
racial, o be si Cerdanya hagués tingut la
son de que schi haguessin
criat una dotzena
de propietaris, de families
burgeses, qui són
en les
comarques on existeiten vera con.ti
nuació i representaeió vivent de l'espiritua
litat de la Raga, amb la variant propia, filia
de la manera d'ésser de la
comarca.
1 eom si la no
existencia d'aquest nombre
de families Mil donen to,
no sigues prou per
qué la comarca resultés propicia a aualsevol
influencia que hi vingués a raure, un altre
factor encara, senyalat cree jo, per En Prat
de la Riba, en la Nacionalitat
catalana, go
4s, cine el Catganisme partejz. del centre

a la periferia, 1
és Cerdanya de
les comarques raés aparta,des, 1 per conse
güent sotmesa a la llei enunciada pel dit

il•lustre patrici.
Jo penso que el poble és, en corta manera,
el reeeptacle on viu DiéS liarga vida la idea
que hi llenga una personalitat; el poble está,
en
certa manera, en perpetua necessitat de
assimilar idees, de portar-les al corrent de
la vida, i, incapag eh l de crear, i per altra
part en necessitat d'haver ne, les primeres
idees que 11 porten, no implica la proceden
cia, les accepta i les viu.
No havent-hi, dones, a Cerdanya, perso
nes que produeissin idees, els eerdans han
pres les que fins aquí han arribat, 1 per altre
eostat, no existint aquella dotzena de fami
lies qui són continuació, les idees estranyes
no

han trobat cap mena de resistencia, i per
ha sigut més fácil introduir-les a la vida
un

estat

renuncia a la cosa llar.
Ja hera vist cona la

d'artificialitat,

pensanaent

cumstancies.
El progrés agro-pecuari scha,
desenrotllat
en aquesta forma: Un
pagés ha abonat quí

micament el camp i ha obtingut un vint per
cent sobre la producció normal.
Els pagesos
veias de primer han dubtat del seny del pa
gés innovador, se n'han burlat, i, al notar
els efectes de la cullita ho han
tingut per
casualitat. Sois, al cap de repetir-se el fet
tres o quatre vegades, els pag,esos descon
flats, amb dubtes encara, han empleat el
adob químic. Amb el bestiar ha pa,ssat cosa
idéntica. La millora de races s`laa fet per la
diferencia del preu obtingut entre'ls pro
ductos de raça indígin.a i eis fills deis repro
ductors importats.
No ha sigut la idea de minora, ço que
ha
impulsa,t els cerdans a renovar els proedi
ments de producció,
sinó el rnóbil d'un"a
-

majar ganancia, és a dir, una necessitat eco
nómica. Enaperó, observi's, que la producció

agro-pecuaria de Cerdanya és desordenada,
que no produeix un tipus definit de
blat, de
trumfes, de cavalls, de vaques, el qual com.prova una vegada més la falta duna
direc
ció autóctona, l'absencia d'un pensament
propi, la no existencia d'agents de conti
nuitat.
Cal esraentar una excepció. Tots els eer
dans regoneixen C0/21 el més intel lig-ent de
tots els agrieultors, En Carbonen, de
Gorgu
ja. la fé Que entre el dit senyor i quasi la
totalitat del agricultors cerdans hi ha bona
diferencia: mentre els uns dubten 1 copien i
•

coses no

més

no

saben els

efeetes,

En

Carbonell és entusiasta, estima l'Agricultu
ra, estudia quin deis procediments
será el
m_és adeauat a les exigencies de la
produc
ció agro-pecuaria de la comarca i
n'inves
tiga, al mateix ternos, les causes. Fou En
Carbonell, de Gorgoja, el primer qui's pre
*ocupá per a la substitució de la raga cava
llar per la pererona; ehl qui importa va
ques suices i qui implantá una fábrica de
mantega i de forraatges. A casa llur hi
han
estat les primeros máquines agrícoles i és
el seu mas un veritable laboratori experi
mental. Si algu_n_ día anea a can Carbonen,
al entrar al mas veureu, en pe-dra picada,
una inscripció que recorda
l'ineendi i res
taurado que hi hagué en el mas. 1
aquella
inscripció mireu-us-la bé,
car és la única
que en llengua catalana hl ha
en tot Cer
-

—

danya.

Coincidencia?
1, ea! No és coincidencia, no. Jo creuría
que si un estat natural scha
perdut per man
ca de cultura, aquest estat
natural, tant sois
per la cultura pot recobrar-se.

tant

corrent, produint

d'espiritualitat, de

propi trascendeix a tots els actos de la vida.
Fixem-nos no més, en la part económ'ca
veurem com el progrés
realitzat, ha sig-ut un
progrés per força, o com deiem més enrera,
sense dírecció propia, obligat per
les cir

de les

•

etc. etc.
manca

V

de

llengua catalana Tul
era considerada eom la parla propia, més
aviat -com una impedimenta a ésser més
francesos o més esPanyols; com la política

La
Jo

Raça

la Raga i en les naces.
Els cer
boeí de la nostra, Raga, per
més que

cree

en

dans,
se hagin disfregat,
eneata inconscientment
se'ls
conelx,

Fins riclícol sería tractar de carácters et-nográfics diferencials entre:1s cerda-ns d'Es
panya i els cerdans de Franca i negar en
aienib la resta de
seTeas la comunitat racial
-

Catalun-ya.
Dones, si hi ha quelcórn 6e1 mes que per
sisteix, que malgrat els agents d'alteració
racial que her_n_ estudiat, no han pozat ésser
borrats, la deseatalanització será tant sois
millor dit superficial.
si fos -ooseible fer gravitar a
Cerdanya les raateixes causes que l'han des
naturalitzat, peró en sentit con.trari, es a dir
la recatalanització no costaría ni

parcial,
Jo

3
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o

penso que

catalanes,

modifica-ció
la desena, part que ha costal la
d'ésser.
natural
llur
manera
de
Qu.an més se particularitza la vida cerda-,
sa nat-u_ralesa,
na, quant més s'endinsae en
mes ferms i segurs apareixen els signes de
catalanitat. Les influencies exteriors són en
veritat eficaces, emperb ha de passar m.olt
substi
de temps i l'actuació destructora 1 de

per des
tució ha de ésser quasi permanent
fer el cilmul d'interessos que la Raça ha
esdevenen el
anat crianti que a la llarga
carácter i el determini de llurs accione.
P-aigeerdá pel cerdans d'un i altre costat

Cerdanya,
és la vila, el centre, la capital de
Pirineus.
del
abans
del
Tractat
-com
talment
el
Es a Puigcerdá on setmanalment se fa
mereat i on els cerdans se reuneixen, realit
enraonen les
zen les operacions comercials 1
seves

coses.

Les festes ordinaries i

iniciada fará uns quinze anys arnb motiu de
la puja del bestiar, aro_b la vinguda del tren,
(d'aquí a quatre anys) augmenti encara //tés
la rieltiesa, i forçosament la riquesa, en part,
cultura:
se convertirá en
I llavors, go que avui eón casos particu
lave de recatalanització esdevindrán la gran

Ademes, cal tenir en compte que les vies
de conaunieació són més fácils cap a França
francesas
Que a Espanya„ que ele cerdans
aui
eón extrerradament patrioters, que el
jornaler
el
ProPietari,
sinó
emigra no és el
que en les susdites poblacions franceses el
jornal és el mateix que el que's paga a Bar
celona, i no obstant
L'atracció de la petita i de la gran capital
és evident. Puigcerdá aplega, tete ele cer
dans, i és a Barcelona que van cuan rnarxen
de Cerdanya.
viuen fora
Per altra part, ele cerdans que

la totalitat Segurament, que en
cada pages 111 haurá un Carbonen, es a dir,
resistencia
una conciencia en l'acoló i una

majoría,

al tribut de l'exótie.
En el transcurs d'aquest treball, deiem de
personalitats. Pot ser si
in a
que me
m
produit molts hóens
dictat no haurlen hagu.t d'escriure's sem
blante coses. Cert que són_fills de Cerdanya
qualques hómens Hl-astros, pero al meu en
tendre no n'hi ha hagut cap que en merit
avantatgés a Ea Dionís Puig, l'heme de la
dinamica atmosférica. I En Dionís Puig, a
quest savi, honra de la Raga, perteneix o
simpatitza fortanaent a,m.b un dele dos grane

de Cerdanya, majorment els que s'han adi
n.erat,. ele seus filie perder_ completament la
disfreça de la descatalanització, i, és aquest
apuntar
un
fet tant general que podríer_n_
Amb
el
diner
es pot ad
notas
de
dotzenes
quirir cultura 1 amb la cultura s'adquireix
naturalitat, o sis vol, la distinció entre un
alim.ent esperitual assimilable, sanitós-o un
aliment estran.y, quasi sempre necia
Així, dones, tenim, que Puigcerdá i Bar
celona exerceixen per ale cerdans una atrae

partits catalanistes

e

Com el

majar riquesa de

la

cas

d'En Carbonell, el d'En Dionís

Puig ser-a támbe coincidencia?
Coincidencia, jo cree que no. Llei.

ció inconscient, i per als eerdans C011S
cients, ratracció l'exerceix Catalunya, en
catalanista.
teca a 1-a, manera d'un criteri
Es de suposar i será indubtablement una
realitat que la

Maig- 1913

m.

Puigcerdd,

comarca

ROSSELL 1 VILA

abril, 1913.

extraor

Puigcerdá, són les testes de tata,
laCerdanyai en aquests aplecs semanals o a
nyals la ratlla hispano-francesa sembla que
desapareix, que per un moment la comuni
tat de raga prevalgui sobre les influencies
exótiques i les division.s artifieials. Debades
echa intentat capitalitzar un poble de la Cer
dinaries de

danya francesa per fer-hi el

mercat

i portar

les festes d'estin fóra de Puigcerdá, que tot
ha sigu_t inútil. Se dirá, potser, que l'esmen
tat no šs pas un argument adequat a la tesi
ma-ntindré que sí i en
que defensem, peró jo

apoi repetiré el mateix, peró engran.dit.
L'especial -producció agro-pecuaria de

son

Cerdanya reclama

.

gran activitat du_rant ele

d'istiu, m.entre que ele vu_it
mesas
restante eón d'escassíssim treball.
Aquest fet motiva que a entrada d'hivern
bona part de la població cerdana se'n vagi
cap a buscar feina en altres indrets, i els
cerdans marxen tots a Barcelona, on se lle
guen, principalment en les vaqueríes í can
saladeríes.
Perqué els cerdans van tots a Barcelo
na? Se cornpendría que així fas per ale cer
dans d'Espanya, car, ele cerdans france
qu_atre

meses

poca diferencia
Perpinyá, Narbona, Marsella, i no obstant,
per cada cerdá que va a passar l'hivern
"han
o
a establir-se França endintre,
cinquanta qui van a Barcelona.
sas

tenen

més aprop

o

a

obra, sinó així mateix

orslev Watsan

Pvolessor

a

una

part del

seu

treball considerable.

lIalt-neiz
*

conéixer reminent
professor d'educació del University Co
llege de Gales, d'Aberystwyth, poc abans
d'arribar a Valencia. Haviem viatjat
junts en un mateix departarnent'del tren
des de Barcelona, i durant tot el trajecte
no havía conseguit reduir la fortctlesa
de la seva personalitat, amb tot i els re
petits ataos als quals m‘havía instat una
vivíssima curiositat. Perfectament co
rrecte, británic al fi, m'havia contestat
sempre amb rnonosíl-labs poc encorat
jadors. No obstant, en plena horta; con
templant el prodigi de la Natura valen
ciana, el meu company de viatge no va
poder contenir per més temps son entu
siasme i començá apanar-me amb breus
interjeccions. Allavors la seva fredor
primitiva esdevingué cálida afabilitat,
sobretot al enterar-se que el Spaniard
oui 11 parlava no sols coneixía la seva
La sort

em

doná

a

A_quells qui segueixen amb interés el
moviment_pedagógic que s'está desen
rotllant a l'Anglaterra i que té en el
Board of Eclucation Porgue admirable
de la seva expressió jurídica, coneixen,
el valor i la significado in
en efecte,
tel.lectual del professor Forster Watson.
Ses obres: «The English Gramrnar Scho
ols: their rn,etods and curricula up to
1666»; «Tudor school Boy Lije The Be
ginnings of the Teaching ofModern Sub
jects in England» el col-loquen, indup
tablement, en un lloc preeminent entre
els moderns historiadors anglesos de la

Pedagogía.
Es compren, dones,

amb

aquests an

a mí
els
ho
retre
una tasca molt agradosa
tant
foraster
1'
os
pitalitat
a
menatges de h
insigne. 1 per més que per la nieva part

tecedents, que havía d'esser per

OTG
le-Irw' V,/

-1.17-eel

Garantía.), &bsokt

en

tots

els oblea-tes

k:1r

T--77-29

9

laeonork---14,a_

en

els

rie0,5
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subtil com el seu, nodrit d'humanitats i
saturat de humou.r—la gracia rnediterrá
nia i nórdica a Pensems—per força ha
vía de reaccionar d'una manera origina
Renaixement fóra deTtalia,. Es induptable
lissima davant de les múltiples i des
que Erasme fou el més gran propaganconcertantes manifestacions de la vida
Renal.del
dista de les idees i del esperit
valenciana.tant accentuadesen aqueixes
xement; no potduptar se tampoccaleBut'estos dePasqua.Peró en rimpos
dé, amb son Comentan i Lingual Graécce ultimes
sibilitat
dedonar,ancque només sigui un
meguanyá merescudament el títol de
qualitat
resum,de
les brillants manifestacions de
peró
és
seu
ten-ips;
ilor heienista del
acolliment.
cordial
més
excepcional
ingeni, ens limitarem, a
i
igualment incontestable que al escriure son
recordant
seva a
racabar,
una frasse
1
riLluis Vives la seva magna obra De
postra
concrets
de
la
propósit
de
punts
d'un
col-locar-se
dentis Disciplinis va
que signiadventttre
petita
professor
la
de
organització
d'ensenyança.
El
Apart
vol per damunt de tots els seus conternanglés un
podía compendre de cap ma
tica sempre per la,,Ist bou
primordial poranis com a pensador en teoría i a la Watson no nostra segona ensenyança
mecte
viatje per
nera
co
en
Discipltnis,
visitar aqueixa
P ractica educativa. La De
s'estudiin tant sois dos cursos de liati i
del professor Wa 'tconstitueix la més gran i comprensiva
propis
ciutat, era veure-ag:.L13 els sens
cap de grec; aixi com tampoc sabía ex
obra pedagógica del Renaixernent. Adei s'havía forplicar-se com era possible apendre aque
ulls el Iloc on havía pascut
dialecticus,
finíssirna
diames, In Pseudo
Vives.
rnat el gran filosop Joan Lluis
lia última asignatura amb sois dos cur
escolástic,
sa
.malisme
triba contra el for
directa
e insustituivisió
tenir
la
de Lletres.
Volía
sos mermats en la Facultat
De Iimitits, Lectis et Laudibus Philo
modela aquella
seva
estranyesa
arribava
al
ble de l'ambient que
Peró
on
la
la primera obra moderna
inteldigencia portentosa, per poder així, phine, potser de la filología, sa Institu- comble de la meravella, era al conside
sobre historia
penetrar mellor el sentit íntim de les
hi havía segona
rar que a Espanya no
tione Fermince Chistiance que marca per
/t ?S a pitg.
seves obres.
per
a
la
dóna.
eduensenyança
més
fectament una transició en l'ideal
avenir
poder
Per assolir-ho no escatima el
.11
is.a
pity...
repetía
sense
de la dóna etc., etc., fan de nostre
petit esforç: visita la casa on Vives nas- catiu l'iniciador.de no poquesqüestions se'n.
qué, cerca la pila on fou batejat, s'entera filósop discuteixen encara am.b els ma
Que aquestes paraules es clavin en
Esque es
de Porganització, funcionament deis
l'esPerit
deis qui tenen la IlliSSiÓ sagra•
teixos termes amb que ehl va plantejartudis an aquella epoca,refeu els vells cavetilar
pel progrés de nostra ense
da
de
fos
les. Finairnent, per si ço exposat no
tots els seus rerrers desapareguts vegé
nyança
pública,
com les porta clavades
elprirner
Vivesfou
encarasuficient, Unís
trats, etc... I era curiós veure la fruició
des
en el seu,
de que va escoltar-les, el
l'axioma fonamental de la
en formular
amb la qual passava tots els dematins
escriu.
qui
aixó
metodología didáctica, o sigui
pel mercat de la Llotja que imaginava moderna l'ensenyança de la llengua
E. JARDÍ
de
que
el
Vives cita en els
esser el mateix que
De «Lee Provincies».
de
tOtS
constituir
la
basa
materna ha de
deja—
seus Diá,legs. Aquest mercat—em
podía
els estudis,
Museusi
nó
els
val més que tots
Lillis
qualificaNos eregui, peró, que l'obra de
sens
aplicar-li
el
lo
anomenar
sen
pura
i
education,
obeeixi
Vives on
tiu de Wonderful.
zillament al desig romántic de rehabili
*
A_mb
seves
tar la memoria d'un gran home.
Vives,
el
Lluis
obres
den
les
l'estudi de
El professor Watson té actualment en
S'ha dit que la literatura catalana és
professor Forster Watson ha reconstide
l'impremta
publicació,
en
veritat si
la
curs
una literatura mig-eval, i és
tuit d'un modo sorprenent la vida escoque esTudor.
esplén
l'Universitat de Cambridge
temps
deis
aixó
s'entén
que
la
seva
més
els
per
lar anglesa en
trany hi sona a la .nostra orella aixó Aportant així una coHaboració precio- dida florida tingué lloc en edat rnitjana,
d'impremta de l'Universitatl—una obra sa a l'historia deis Métodes de ensenyanque l' esperit d'aquesta edat informa
Vives
on eduLluis
en
següent:
historia
que,
el
títol
resultats,
amb
la producció de la inmensa majoría de
ça 1 de llurs
poseeixja
una
cation. En ella es sostenen, amb Papacornenços,
nostres clássics Aiguns n'hi ha, peró,
sos
car que en
rell d'erudició que és de suposar, coneidocumentació prou rica per a nodrir
que són ben acostats a nostra manera
veritablement
seria
i
xent sos an_teriors treballs, diverses
de compendre i de sentir; són els que
una Pedagogía
tesis sobre l'obra del gran pensador
anuncien el Renaixement: En Bernat
útil.
valencia, que forçosarnent han de desMetge i l'Anselm Turrneda
>I.*
Vetliar el més viu interés de tots aquells
A l'estudi del primer he consagrat
que es preocupen de la tradició intelelec•
una
llarga serie de mesos, i fruit d'
'exposant
De bona gana continuaríern
tual de nostra patria. Per al professor
aquestes
investigacions—sense finir en
l'avis
del
recollides de
d`Aberystwyth—encara ens sernbla sen• les ensenyan.ces
tinguessim
cara—són
les meves conferencies del i
anglés
si
no
sabi profeSsor
tir les seves entusiastes Paraules7---l'EumarQ a l'Ateneu, de les quals, obli
esperit
8
de
extensos.
Un
massa
por d'esser
ropa cuita ha fet una gran injusticia a

ben poc aquesta capital, comp.
no havía de
mea fundadarnent amb que
privés de
quetm
dificultat
trobar cap
meya missió de
airosament
la
complir
la Biblio•
ctcerone voluntari. Tal fou. En
Catedral,
el
Capítol
Universitaria, en
teca
Municipal,
l'Arxiu
en
el Museu,
en
Watson, sois per la seva
arreu trobá Mr.
de professor estranger, el rnelior

coneixía

LluisVives.Erasme, Budé,
(Budaens) i Vives foren considerats per
l'un; contemporanis corn iniciadors del

ia memoria de

.

.
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gat pels bons amics d'aquesta Revi sta
vine a donar-ne un petit esboç.
Es En Bernat Metge un deis aut ors

3

Ta.mpoc fou Ilarg,a la nova separació
Metge de la cort, perqué en 1388

d'En

Maig 1913

Tont-hom convé que En Metge és
deis grans escriptors catalans, peró
no ha faltat qui ha vist en ehl
també un
notabilíssim filosop, revelat en el primer
diáleg del sonini; aixó, en mon concepte
no és admissible. Les idees
filosófiques
que exposa en Bernaí Metge no tenen
res d'original: on ha semblant
preludiar
Descartes—separat el món de la quanti
tat del món de l'esperit—no s'allu.nya
de la tradició escolástica i tradueix Cas
siodor; on se l'ha vist assentar inexora
blement la plenitut funcional de l'ánim.a
avençant-se de molts segles a la fisolofía
moderna, copla eigusti del Liber
de Spiritu el
Etimologies de
Sant Isidor; on
imitat per En
Sibiude, és que imitá.; En Ramón Llull.
Ademés En Metge exposa en son diáleg
dugues doctrines contraries: espiritua
lista católica, escolástica la una, mate
rialista Paltra; i no pot dir-se que cap
d'elles reflexí son pensar. Al contrari,
tot fa creu_re que En Metge era un es
céptic, en el sentit modern de la paraula
en la seva obra diu i repeteix al
deba
tre's alguna qüestió. filosófica, quan
aquesta s'enlaira per damunt de l'expe
riencia deis sentits, que sois fa fe pot
donanne solució; per altra banda ses
mateixes obres—el Libre d'Amonesta
ments al cap d'e,Iles —demostren que en
religió era absolutament descregut, que
de fe no'n tenía.
En lo que excel`leix En Bernat Metge
és en la seua precisió de llenguatge, en
la seva fidelitat d'expositor; lo qual és
un gran mérit, quan el catalá
no tenía
encara altra plasmació filosófica,
que la
un

apareix secretani del rei, cárrec en que
que més estudis ha provocat i deis qu als
devía romandre fins a 1396. Durant
rnés edicions n'han sortit a llum; la se va
aquesta serie d'anys els favors reíais van
bibliografía és considerable, peró ai xó, succe'int-se cada vegada
majors i mes
lluny de fressar el camí a les noves reespessos; és nomenat també secretani i
cerques, la entorpeix per les fontisqu es
procurador particular de la reina, a la
apreciacions de que ha sigut objeete p er qual acompanya,
constantment; se'l de
la majoría de sos crítics. Per ara i ta nt,
lega per a formar part d'ambaixades i
lo més recomendable— al que person alserveix d'in_termediari entre la corona i•
ment no hi vulgui investigar—és ate nel Concell Municipal de Barcelona. En
dre's als serens judicis d'En Milá i Fon1399 contrau segón matrimoni.
tanals en quant a les obres poétiques i
Poc abans de morir el re! Joan I, a
al próleg d'En IVIiquel i Planas en la
instancies del poble representat per les
seva edició popular del Somni, lo mili or
grans ciutats de la monarquía— Bar
per a tot hom que no estigui acostum at celona i Valencia
principalment—és mo
a lieg-ir,
amb les incorreccions de l'
gut procés contra‘ls oficials de la cort,
época, els antics textos.
als quals donaven els ciutadans la culpa
En Farinelli feia En Bernat Metge
de la mala administració reíal. En Ber
parent deis Medid; En Miguel i Plan as
nat Metge és nomenat perqué en con
el cregué expósit. Un i altra se equiv ocepte d-escribá actúi en el tribunal de
caren: En Bernat Metge era ben cata lá
legat a l'efecte, pero, encara no era mort
de raça ijatsia que orfe de pare desd e
el rei, que ja havía passat a la categoría
sa infantesa, el velem aparéixer
despré s, de reu.
ja major d'edat, en documents ~he
Constituit el Consell de Regencia men
amb la seva mare Agnés esposa en s e-tres s'esperava la vinguda del nou rei
gones nupcies del protonotari i home d e
és quant més hagueren de témer els pro
lletres En Ferrer Sayol, traductor al ea
cessats com mals concellers del difunt
tal de PArs Rustícd de Pal-ladi.
peró Martí PHurná arribá prou a
temps
En març de 1376 En Bernat Metge
de sobresseYr els processos o Miar los
servía ja com escrivá de -manament en la
en
favor deis inculpats. Lliure ja En
tresorería del duc de Girona En Joan,
Metge en 1398, llavors és quan llagué de
primogénit i futur suceessor de Pere Hl compendre
el Somni, el millor joiell de
el del Punyalet. Li testimoniá aquell la
la prosa catalana.
seva benevolença i la seva confiança
En 1401 i 1402 En Bernat Metge,
ciu
amb repetides donacions —interessant
tadá honrat de Barcelona, era del Concell
una de 1379, per raó del primer
matil
de Cent, formant part d'una comissió de
moni d'En Metge—i amb delicades mis
dotze -prohoms encarregada, junt amb
sions. Una d'aquestes fou la de cobrar
els Consellers, de diverses tasques,
en
en
els regnes d'Aragó i Valencia les
tre les quals algunsprojectes
económics,
quantitats, per maridatge, concedides a
que ehl fou Pencarregat de redactar.
l'infant Joan: indicis -de que no havia
Des de 1403 torna En Metge al servei
correspost degudament a la confiança del
re! Marti, de qui n'era secretar! ma
en eh l depositada,
foren, ben segur, la jor i l'home de
confiança en tots els ae-causa de que'l vegem
processat i fora
tes de govern, com ho proven les
de la cort en 1381, quan escrigué el Libre
caries
deis Jurats de Valenca i del
Governador
de Fortuna e Prudencia, llarguíssim
General d'Aragó que li són dirigides
poema en no ces rirnades (apariats en
perqué inclini el rei a determinades so
neasíl-labs) en el qual tracta de conso
lucions o donat grades per les que a
lar-se arnb vanas consideracions filosó
la seva influencia atribueixen.
Particu
ques.
larment interessant és la gestió d'En
O el procés no seguí avant, o en eh l fou
Metge en els
temps d'aquest
reconeguda la innocencia d'En Metge: regnat: firmatsdarrers
per ells són quasi tots
el fet és que sos comptes foren aprovats,
els documents motivats per l'afer
de la
i que des de l'any 1382 fins a la mort de
incógnita successió, i especialment tots
Pere III en 1386, el- veiem constantrnent
els que a la lloctinencia del
comte Jaume
al servei del Primogénit, de qui`n reb
d'Urgen se refereixen.
continuats favors—com l'escribanía de
Amb la mort del rei Martí
s'extingei
les apel-lacions del Senat—i nombroses
xen les noticies
docurnentals d'En Met
gratificacions pecuniaries, ad.ernés del ge. No se'l veu
més a la cort; son cárrec
sou mensual que
li era degut per sos
era de
personalíssima confiança i no
cárrecs.
podía conservar-lo al costat de
la nova
Al entronitzar-se Joan I, altra volta és
dinastía, d'un rei que Ji era desconegut,
precessat En Bernat Metge, a instancia i que de ternes
castellanes ja`s portava
del procurador reial del fisc, i allunyat
el seu secretar!. Peró és
que ta .mpoc
per segona vegada de la cort; amb més
traba en la documentació de
Parxiu
l'euro del que la vida cortesana li deixa
Municipal, el qual fa creure o que no
va, traduí la Historia de Valter e Gri
sobrevisqué molt al reí Martí—a la mort
selda, la darrera de les cent noveleletes
d'aquest tindría En Metge uns 60 anys
Visible s Práctica e Sólida
del Decamerone; pero En Metge la dugué
o gue's retirá
completament a la vida Veieu-la abano
d'adquirir cap altra marca 1 la adoptareu
al catalá des del Hall en que Petrarca privada.ágentgeneral
havía posat
a
Espanya J.O-STI:152.
italiá del Boceado.
,
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donada per Ramón Llull, considerable,

peró apropiada
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FALUNYA

volgut

més que al seu per
sistema.
sonalíssim
Les Prinelpals fonts filosófIqu_es del
Somni son: Ciceró (Iu,seulona, I), Cassio
dor (De Anima), pseudo-Agusti (L. de
Spíritu et Anima), St. Tomás (Contra
Gentiles) i Ramón Llull (L. de Anima
Rationali). La manera de dur la discusió
i d'explanar les demostracions és ben
escolástica, arribant en carts moments
que fa pensar si el so
a tal ergotisme
cedit
el
lloc a l'irónic. Perqué
fista ha
realment--i aquest és un nou punt de
contacte entre En 1VIetge i En Turmeda
ell és un gran irónic, un irónic suau,
no

esser esclau de realitats trascen
dents no vagi a esser-ho d'illusions per
son intel.lecte enzendrades.
.No és el rnérit d'En Bernat Metge,
dones, el d'un filosop eapfica.t en les
altes especulacions psicológiques, sino
el de l'introductor—conscie,nt o incons
cient—en nostra terra d'aouest sentit
humanista que fa Phorne árbitre del
món, tot i dubtar, complaent -se en el
dubte, l'eficacia de sos medís, de valo
rament. La gloria d'En Bernat Metge és
Phaver registrat—sentint-lo o no Sentint
lo—el batee del ternps: la vida, el seny
7encent la raó, amb un triorn.f que no ha
tingut encara son Petrarca.

peró, sense megalomaníes trascendents,
que subratlla no IlléS la banda ridícula
deis dits i fets de cada dia.
En Bernat Metge, a mon parer, si bé
fondament impregnat encara de cultura
mig eval és ja—el primer a Catalunya
un borne del Renaixament. Fins a Papa
Heló d'aquest, pot dir-se que l'Occident
Europeu fluctúa entre l'ardent caritativa
fe de Sant Fran cese i el criminal blasfem
satInisme, de Raoul de Cambroi. No's
troba el punt central: l'apotegrn.a de
Protágore ningú sab repetir-lo. Ha pas
sat l'hora trágica del dubte de la fé; cal
el moment reconfortara 'del dubte .de la
raó. El desequilibri té de produir-se fa
talment en la conciencia humana si en
l'altar d'on n'ha tret el dogma vol ve
nerar-hi el silogisme. Adelar de. Bath,
Roger Bacon 1 especialment els ave
rroistes, formulen el triomf de raó; .peró
cal l'arribada joiosa del Boccaccio I. el
primer renaixernent d'Italia Denme els
insensibles a l'efusió mística, fugint de
la grollería materialista no vagin a cauro
—com modernament—en el mes glacial
racionalisme; perqué N'orne que no ha

L.
De

la

«nevista, Escolar

Arab gran concurrencia i gran nombre de
adhesions de personalitats 1 corporacions
se eelebrá el día 27 a Tarragona la Diada

Regionalista.
Fou celebradíssima la conferencia den
,Cambó a un teatre d'aquella ciutat; heu`s
en-aquí en extracte els seus prineipals con
ceptes:
No venim aquí contra -ningú, sinó en fa
vor de un ideal, disposats a treballar amb
veritable esperit de sacrifici encara que
•

hagi de portar a recullir una
d'injuries.
Arrencant d'aquí, tractá de l'actuació de
la Lliga, que no és un casino ni una agrupa
aquest en.s
gran eullita

ció de casinos, sinó una eseola política..
Senyalá la situació de la Lliga en la polí
tica espa.,nyola 1 feu notar con2, amb tot
haver estat sovint criticada pels seas ene
mies, ha pogu_t veure com aquests mateixos
enemics havíen d'acabar per donar-li la raó,
eramatIlevant-li sovint el s procediments que
abans 11 havíen. critiCat. T és que la Llig,a
Reg,ionalista treballa sempre segons la rea
litat del moment, procurant adaptar-la a

"ideal

de demá..

Fomentar les relacions entre els professors i personal
interessat en la ensenyança comercial deis diferents parssos.
Publicació d'una revista trimestral informativa de la
organització de la ensenyanga del Comerç a totes les na.
cions, i amb bibliogratía d'obres de ciencies cornercials.
Organització de Cursos Internacionals d'Expansió Co
mercial.
en nreparaelé:
VII—Budapest, del st al 30 d'Agost '9t3 (en combinació
amb el X Congrés Internacional d'ensenyanga comercial).

Cursos

VI tI—Barcelona, Juli ol

t9 14.

Queta
Poden ser membres de la Societé Internationale els pro
fessors de comerg, els esta iiants, els cornerciants i altres
persones que simpatitzin amb l'objecte d'aquella, el rnateix
que les Escoles, Corporazions, Societats, etc.

mariznducu:
colectiva:

3 francs

Pany

»

inscripció dona dret a rebre gratuita ment la Revista
a gaudir d'aventatges per a l'adquisició de les
publicades per la Socidte.
.

Pe.r. Inseriure's
Cal

dirigir-se al Sr. D. B. Amengua!, Secretan i de la
de Comerç de Barcelona, o a D. R. Ruco Liado, a la
de CATALUNYA.

Tingué frases per a provar la necessitat
d'intervenir en la política general espanyo
la a base del reconeixero_ent de l'actual-for
ra.a de govern, de l'actual dinastía i del Rei
actual,- mentres no ho sigui com no és la
reialesa cap obstacle per a l'ideal que per
seguino.
Parlá

a

seguit del projeete de

eomunitats, fent-n.e rá.pidament

l'el de Mane
tota la his

toria i afirmant que les Mancomnnitats han
de ser el principi de la transformació total
de la política espanyola, car de no ser-ho
no foren ras o molt poca cosa.
Espanya—digué —té un Rei i un gran po
ble; entre aquest poble i el Reí hi ha un buid,

desert; dones aquest buid scha d'omplir
amb un telxit de carn viva que ara no hi és,
per manca d'una, política d'opinió que res
un

-pongui

a

una

realitat.7

consideracions sobre la ne
cessitat de governs de coneentració, afir
mant que, contra ço que creuen alguns, cal
començar per aq-aests abans que per modi
dificar el cós electoral, perque els actuals
partits -ne tenen el monopoli i el tincirkr

S'extengué

mentres

volem perdre fins el que ocu_pem
Mediterrania

ara

en

el

Després tingué Iloc un dinar de 300 en
berts. Als brindis parlaren En Pero
En Ma.grinyá, de la Lliga Regionalis
ta de Reas, en Banüs, redactor de «La Vea
del Campe de Reus, En Mestres i Noé, de
Tortosa, En Selva, del setm.anari '1Patria» de
Valls, En Moragas, de la «Associació Catala
nista» de Valls, En Nadal, secretan i de la

Mantanyola,

Lliga Regionalista

de

Tarragona,

En

Figue

en

s-ab sis teixin.

Ventosa,

en

nona

deis

regionalistes

procedents de la Unió Democrática Nacio
nalista, Ea Vieens Estrem, de Falset, En
Clavería de G-andesa, i el president de la
Diga Regionalista de Tarragona, D. A.ntoni
Albatall, el qual feu -una sinceració com
pleta de la saya vida política. En Cambó
resumí els discursos, en un de ro_olt eloqüent
del qual retallem els paragrafs següents:
La fasta d'avai ha d'esser per a que tots
prenguéu plena conciencia de les propias
forees. Tinc la seguretat de que'ls que heu
vingut deis diferents pobles sentían fonda
ment els nostres ideals i seguían copiosos en
la nostra actuació, peró vos creieu que esta
ven sois per aqu.estes comarques, i aval al
venir aquí han d'haver adquirit la convic
ció de que no estela sois, de que son. molts.
Vos endureu d'aquesta fasta una impressió
•de .força fraternal que val molt i que pesa
-

molt;

queda constituida a Tarrago
Diga Regionalista forte 1 potente;
integrada per un jovent entusiasta i pal con
curs
efusi u que li donen els que procedents
de que

na una
12

trimestral

Cambra
redacció

avéreit ben orp-anitzat i la corrésponent
marina, a -Pí de pendre poss_essió del lloc que
en.tre'ls estats europeas, si no
en.s eorrespón

na, En

Objeet.e:

.

un

Catalana».

Sneildté ird'iunallonale

La

en

reá, de la Joventut Nacionalista de Barcelo

pourla développement
de l'EnseHnement CarnrneleiM

obres

tractant

NICOLAU D'OLWER

•

Quota

del paper que correspún a
la política internacional, fent
polí
veure eis perills a que poden dur-la la
tica déieolament í de la necessitat de tenir
Aeabá

Espanya

de l'Unió Democrática, Nacionalista, han en
tra,t al Regionalisme, i adernés pel president,
senyor Albafull, que vos acaba de parlar
amb el cor a la má com un borne digne.
El que l'Albafall vingui d'un altre carap
no ha d'in.spirar-nos cap
rezel, sinó simpa
tías. Nosaltres mal hern volgut ekereir cap
monopoli en la n.ostra aetaació política;
?quina major satisfacció que de fibra vinguin
la nostra
nous companys a col'Iaborar en
tasca? En situació semblan.t sé trobá l'Albert
Rusifiol, que, proeedent del camp
pass á a ocupar un 'loe eminent entre nosal

tres, í mal

ens
hem arrepentit d'haver ad
més la seva valiosa cooperaeió, ans al con
trari, ene -hem_ en_orgullit de comptar entre
nosaltres a tant excels patriota i tan dignis
sim compan_y.

Jo me'n alegro que'l presiden.t de la Lliga
Regionalista de Tarragona hagi sigu.t de
partit polític cliferent del nostre, perque alzo
indica força d'atracció de la Lliga Regiona
lista. En els demés partits polítics s'hi as
cendeix per escalafó, peró el regionalista
tancat», sinó que recull erren
hom.es, siguin d'on signin, amb tal
que siguin honrats.
Jo vos recoman°, regionalistas d'aquestes
comarques tarragonines, que no vos ere
no

és

els

seus

un ecos

vosaltres sois son tots els regiona
penseu que tots els eatalans són els
socia futurs de les nostres Lligues -Regiona
listas. Jo vos der_n.ano que vos consideren els
-Primers en els devers i darrers en les ven
tatzes 1 que seguidament estudien 'els rnovi
ments de opinió.per a donar-hl el vostre con
curs. A Tarragona s'hi ha planteja'., s'hi ha
gueu

que

listes;

fet el moviment popular per a la sunressió
deis consume; dones, tots vosaltres cal que
hi donen la vostra cooperaeió
Regionalistes de Tarragona, penseu que
l'acted'avai no és el coron_ar_n_ent d'una obra,
sinó que és el fonament A treballar per a
l'espandiment de 1-ideal, per a reeonquerir
aqu.e,ixes comarques per a completar la Ca
talana, per a que arrodoneixin el patria-lo
ni espiritual de Cataluya, aquestes corn_ar
ques que tant injustament eren per algans

considerades com anti-catalanes
Que'ls de Reus ocapin el sea 'loe que per
sa exeelsitut mereixen ; que'ls de Montblanc
s'acoblin a Pentorn de entusiastes companys
que allí hi tenim; an_e'ls de Tortosa s'agria
pina rentara den Mestres, el veterá catala
nieta: que els de Roquetes segueixin am en
Martí Miralles, que anab sos estadis sobre'l
Dret tant ha fet per Cata,lia.aya; cine ele de
Falset segueixin a l'entusiasta Vicens Es
Gandesa
trena i que s'ajantin aro_b- els de
la seva actuació.
-pera millor reeixir en
Tots a una organisen, coordinen totes les
forces de que pogueu disposar, que mal come
neeessari. I
ara el treball per Catalunya és
n.osaltres, derná,
tots al enserie, vosaltres 1
especial de Cata
en.s trobarem en la acció

lunya
i en
tica

a

el problema de les Mancomunitats
intervenció 1 en l'actuació de la polí

en

general espanyola.
Els hom.es que hagin

de

de Catalunya, sostenint sempre la puresa
dele nostres ideals 1 la seva actuació, el día
que un catalá s'integri en el Govern de la
nació, ea interveneió será codeada per les
forces de Catalunya que el segueixin (gratas
aplaudiments), per a que Duguin governar
ben eatalan.ament sense -perdre la seva sig
ca

nifleació.
Sha de procurar

sigui

una

cosa

que'l Govern d'Espanya
xorea, sitió que vingui

per totes les característi
i el govern que aixó tingui

atairnat, integrat
ques

regionals,

nova

será un govern d'Espanya. (Aplaudiments).
A Espanya hi ha uns partits que no eón ni
d'araP-onesos, ni d'andalu_sos, ni de cata
lans, ni gallegos; echa de -destruir aqueixa
eareassa de la vella política per a que'n re
sorgeixi la veritable Espanya. Espan_ya será
governada a la espanyola quan el eonjunt
del Govern sigúi earaeteritzat pel sentir de
Catalunya, d'Aragó, d'Andalusía i de Cas
tella, que és cosa distinta de lo que fine ara

(Grane aplaudiments).
-Aquesta convergencia de tot lo natural

s'ha cregut.

i

n-na

ha de ten-ir la pardeinaeló
es rnerej,-.

que

kze,

d'Esoanya.-20

1_MPOrtan t.
°

es

—En Gambó en runa interview arnb un re
dactor de .E1 Mundo» ha fet les deelaracions
seorflents, que per la ilur importancia (n'ejem
que és del cas copiar aquí:
«Cree en la conveniencia, en la neeessitat
que
de que Espan_ya surtí de l'aillament en
ha viscut -fine ara.
Aquest aillament

sem
ens ha sigut funest
pre. Per Oil pogueren els Estats Units fer
nos
objeete de la seva agressió; per dl és
possible que se'ns exelueixi ara de la con
ferencia europea projeetada per a resoldre
els problemes derivats de la reseent guerra
balkán_ica. Per al nostre prestigi té una im

tant gran que en la meya opinió
sería un veritable trioraf del Govern lograr,
fent valer totes les influencies i araistats in
tern_azionals amb que coi:apta, la participa
ció d'Espanya en aquesta conferencia; i pel
eontrari, constituiría un enorme fraeág di
Plomátic, queleom com Panulació de la seva
person_alitat internacional, la seva exclu.sió.
Cree que Espanya den intervenir en aques
ta conferencia, amb el títol de potencia eu
ropea,, ja que les potencies que van a Ten
nir-se traeten de resoldrels problemes imés

portancia

-

-

en nom

d'Europa.

Es eert que Espanya no fou signataria del
traetat de Berlín, per?) també ho és que'l
traetat de Berlín ha quedat desfet a eonse
qüencia de la guerra contra Turquía.
Per altra part, observi vosté que les qües
tions derivades d'aquesta lluita van a solu
cionar-se ressueitant el prineipi de les na
eionalitats: an eh l s'azul]. Austria per a la
delinaitació d'Albania: an oil s'acallen 13111gars, serbis 1 grees, tots ele beligerante, al
formular les seves reivindicacions.
Dones bé, Espanya és precisament la na
ció neutral en la lluita que té més naeionails
raga,
a la Turquía europea: no sois jueus de
espanyola, que són eompatriotes nostres per
son origen i per la seva
llengua, sinó jueus
_nacionalitzats, inserits en ele nostres regis
tres consu_lars i jurídiearaent tan espanyols
com els de la península.

Si França, Austria, Russia, Alemanya, Ita
nona d'Euro

lia i Anglaterra intervenen en
pa, invocant el prineipi de la

naeionalitat,

?ce:T(1 pot prescindir-se d'Espanya, aixó és,
del país que en els territoris el repartiment
definida 1 l'organització jurídica dels quals
té raés nacionals que
va a determinar-se,
cada

una

d'elles?

—.Aquesta qüestió es planteja compre cona
no _hi hagnés altres solucione que les d'en_
trar a la Triple Alianga, o a la Triple En
si

tente

en

toteas.

Aquestes
xes

coses

eón

una

mica més eomple

Les aliances solen pactar-se

en

eonside

vació a problemes concrete 1 no per fer cara
suscitar-se
a totes les qüestions que puguin
De la Triple Alian
en la vida d'una nació
ça, per exemple, estaven 7excluits ele pro
blernes del Mediterrani. En tot lo referent al
Mediterrani, Italia procedeix ara_b indepen
dencia deis seas compromisos amb la Trí
plice i en inteleligencia arrtb Anglaterra; la
seva aliança amb Aleraan.ya 1 Austria co
rrespón ale problemes continen.tals; la riva
litat germano-eslava f ha rivalitat franco

alemanya.
Les relacione de les potencies de la Triple
Entente ofereixen la mateixa o naajor com
plexitat; de diferent naturalesa 1 alean eón
les de Franga i Rassia que les d'ambdues

naeions amb Anglaterra.
Tot aixó demostra la possibilitat de que
Espanya solament s'allí, no amb grapas de
nacions, sinó arab naeions sim_pleraent, sen
se que entre dues naeions de diferente gru
pus internaeionals hi hagi incompatibilitat
per aliar-se am.b nosaltres respecte a una
qüestió determinada.
—?Quina finalitat den tenir l'a,liança, que
EspanYa intenti?
—Ademés d'aquell aument de prestigi de
que abans he parlat, el mantenitnent de la
integritat territorial i del «statu quo.» del
Mediterrani.
—Apart de les alteraeions possibles Del do
mini de la costa oriental, ?quin perill exis
teix per a nosaltres en el Mediterrani?

possibilitat de que en una guerra
ene expollin de les Baleare.
—Per assegurar-nos contra aquest perfil,
?aro_b colines nacions devem aliar-nos?
—Amb les que estiguin interessades cona
—La

marítima

nosaltres en el manteniment del «sta,tu quo>
en el Mediterrani: amb Anglaterra, decidí
daraent; amb França, en segón 'loe, procu
rant, per lo que al Mediterrani es refereix,
entendrecns tam.bé arab Italia 1 amb Grecia,
que a conseqüen_cia del nou repartiment de
Parxipélac ha aumentat la seva importancia
de nació mediterrania„ considerablement.
Una alian.ça amb França no podría ferse
extensiva a la colla.boració del nostre exér
eit en una guerra contra Alemanya.

4,70

.33)

e) .w1

La rnés lrnoortant

sos

sea

forg-ss

-

Mr_

per

Maig 1913

vosté que Espanya deu sortir del
aillament. ?árab quines nacions den en
tendre's o aliar-se i en quins termes?

-Rspanya torta, 1 en aquesta
eoncepeió de l'Espanya, Catalunya,

viii farrá

urgente

dirigir aqueixa
intervenció ele és necessaria, indispensable
de l'opinió públi
un gran esealf proeedent

no

3
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T-La
Egipcia es la única funeraria que Dosseeix Carnbra de Desinfecció, no servint cap arte
facte que no sía Dreviament desinfectar-.
NOTA: Aeurat i rápid servei tant a la Capital
coma fbra.
_

—

_
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dit, nosaltres
Com. don Gabriel Maura ha
abstenír-nos
de tota interven_ció en la
devem

política continental.
Es possible que l'allana

arab A-n.glaterra
d'alimentar nostres
farees navals, paró l'aument, o millor dit, la
creació duna flota de guerra, és indispensa
nacional, i per lo
ble en nostra existencia
adhue sense aquesta allana, sería de
en

impon l'obligació

s

tant,

punt necessari construir-la.
Sí existeix ja una convenció naval hispa
no.anglesa den esser tant vaga,tant poc com
prometedora, que sois així se esplica el fet
de que s'hagi tractat sense consultar als
quefes de les oposicions.
tot

Jo no'n tina con.eixement oflciós d'aixó.
La nostra allana, don .;s, deurá, tenir una
finalitat purament defensiva.
Tot lo

torials

que's parla de compensacions

me

sembla

Cree que

una

l'allana

terri

perillosa.
Anglaterra i Fran

fantasía

amb

ça exereiría, alguna influencia en la vida
económica del n_ostre país, peró sois en for
ma

de

concurs

financien

Económicament les nacions poden

dividir
dos grupas: les que tenen més dinar
que negocis, i per con_següent exporten di
ner, i les que tenen més negocis que din.er
naturalment, el necessiten.
se en

-

Espanya está,

en

l'altim

verns

El

en

Pordre financiar l'aeció deis go

vaig a referir dos
primer ocorregaé

tot

l'alta banca
francesa, aprofitant una crisi económica ita
liana, llensá al món valors d'aquesta nació
originá una baixa que estigaé a puna de

rPrIDI

auan

originar un desastre.
En Crispi, allavors

va
exigir an en Bis
raark el concurs deis financiers alernanys, i
per ordre del canciller el Banc Nacional
Germánic comensá a comprar els va,lors ita
lians.
Aixó va aplacar el pánie que schavía apo
derat dels mercats bursátils.
El segónfet té relació a Espanya.
Darant l'ostia de 1911, quan el Gavera es
panyol disposa la ocapació d'Alcázar i La
racha, immediatament després del cop de
Agadir, se cregaé que Espanya obrava de
acord amb Alemanya.
Per aquells dies estava jo a París.
L'alta banca francesa estava decidida a
llensar al mercat els valors espanyols la tan
car els seas comptes a nostres ban_quers.
El president del Consell M. Caillaux, per
qui jo ho vaig saber, evita que aquest pro
nósit se COD.S11111éS, paró tingué que prometre
així se cumplí, que no's cotisaría a la Bor
sa de París cap valor espanyol non.

La 5almana Cullurall

an

la riquesa nacional.
Per a que vegi vosté flns

B

fets:

dues úniques
en el primer;

lo que contribueixi a aproxi
elles facilitará la colocació deis
seas capitals en el nostre país i l'aument de
mar-nos

eflen

cas.

Frana i Anglaterra són les
naCion.s d'Europa que's troben
per lo tant

255.
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—En el Palau de Bellas Arte s'ha celebrat
sessió de conferencies sobre «La Ciuta,t

Foren el s eonfereneiants ele senyors Mon
tolla (Cabria), Falqués i Busquets, prasidint
Pacte, en delep'ació de l'Ajantamen a el re
gidor senyor Pich, 1 ademés els senyors Ra,
hola i Liado i Vallés.
El senador sen_yor Rahola doná detallat
compte del viatge realitzat pele senyors
Falqués, Busqu_ets 1 Montolin.
Aquest doná el primer la seva conferencia
titulada «La economía de la ciutat jardí»,
disertant llargament sobre les cooperativas
1 les cases baratas, tenin_t frases d'alt elogi
per a les duplas. institucions.
El senyor Basquets diserta sobre La dis
posíció arquitectónica de 153 ciata-Js- jardí
angleses», tema interessantíssim que bou
ji lustrat am.b projeceions lluminoses de pro
jactes, plánols i vistes.
Disertá sobre el mateix tema l'arquitecto
senyor Falqués, convertcent a la concurren
cia de la bondat de la institucaó, que seg
rament arribará a casa nostra.
Per a il-lastrar més la concurrencia, a les
parets de la sala hi havía una veritable ex
posieió de plánols i fotografíes de clatats
jardí angleses I se repartiren falles convi
dant a una excursió d'estudi a Anglaterra
que's realitzará el mes d'agost i quals des
peses serán de 500 pessetes.
—En la «Academia Granados» ha donat
un concert el famós pianista alsaciá Eduard
Risler amb el següent programa: «Sonata
appassionata» Beethoven, «Estu.dis-sinfó Mes»
-

Schuro.ann, «Goyeseas» Granados. «Vallée
d'Obermann», «Estudi en re bemol» i «Polo
nasa», Liszt.
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