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que hi ha de mellor sobre la terra

l'home, i menjar home és el més dolç
menjar. Per aixó ara no sentiu mes que
és

soroll de

fegada

a

astegar,

rn.
un

gran

remor

ápat

on

de gent atra

hom devora

els homes Inés selectes i saborosos.
Tant com mes fi i ben erial, l'home,
més gustos. No en passen cada dia de
bons talls; bé massa sovint hem de con
tentar-nos rosegant gent sense substan
cia. Per aixó sempre estém vig-ilant a
veure si fern caure alguna
peca grossa.
Mira aquell, ara passa arnb un horne a
la boca, i tot de gagos el segueixen.
Hi ha moments que sembla que la gent
treg-ui el ventre de pena. Car pot rabe

jar7-se

a
pler a
carnicería de gent
granada: tothom pot entrar i rnenjar a
que vols, deis ciutadans mes purs i
més honorables, els de carn més tendra
i 13211 més prima i blanca.
Carn de honradesa, pell de dignitat,
vísceres de integritat, vect-aquí el que
omple nostres suculentes dinades: no
estém tips sinó després que hem deixat
una

cor

al voltant nostre una estesa d'óssos. A
llavores és quan diem alió: que en aquest
país no's pot viure.

fi

veritat.

perque jo no sé pas
els homes siguin pels al
tres homes més llops que aquí. Tenim
fam ardenta de carn humana, i no és
és

altre terra

cervelle,

on

d'estranyar que'l Doble s'aboqui damunt
de les víctimes assenyalades quan tam
bé els esperits calificats se donen a la
voluptat de saborir la preuada menja.
Hi ha la massa gurmanda que's llença
arnb els ulls clucs, guiada sois per la
flaira de bou tall: peró hi ha els gurmets,
qui professen el canibalisme com un art
refinadíssim. Ells saben els talls mes
fins; els recons i músculs sensibles de
cadascú; coneixen les petites vanitats, les
flaqueses, els punts vulnerables; ells sa
ben els troços tendres, allí on és fácil de
clavar les dents.
Aquí ten.iu els ciutadans pacífics, de
honestos costurns i modestos Densa

fieu: sota llur pell hi
A un moment don.at,
quan veuen la presa próxima a llur flai
re i a llur boca, s'ubriaguen; la
sang els
cega els ulls, i es revolten ferament,
calumnien i injurien i blasfemen i des
honoren els homes superiors de la ciu
tat, sois per esser Visibles i superiors, 1
en llur furor de
pass_io, destrueixen la
propia casa, ensorren_ les columnes del
temple de Dago, baldarnent les runes els
soterrin a ells i tot, s'enfonzi la ciutat 1
ments:
coya

el

no vos

en

vampir.
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patrirnoni

i s'arrui
sernpre més, per
nen ells mateixos per
tal de haver pogut x-uclar la sang i mas

la

nació,

se

Derdi

el

tegar la carn deis Escullits.
I aquí la teiliu, tarnbé, l'esfera deis es
cullits: hauríen de formar corn una gran
germandat, i per damunt d'idees i punts
de vista i temneraments, una mateixa fra
ternitat professional halaría de fer-los
sentir-se lligats els uns amb els altres:
i no obstant, aquestes caDelletes i penyes
cenacles son com rnolins trituradors de
els altars de les velles
tribus, on horn sacrifica i devora els ex
terns, amb el mateix instint de persecu
ció am. b que els habitants d'algunes ciu
els
tats bíbliques r.,,erseguíen i rnataven

Víctirnes,

o

com

de la mateixa, corn al epi
sodi de Lot i Sodoma.
Hornes selectes, vosaltres qui conreeu
la Paraula i la Expressió en les diverses
nobles arts, si coneixeu el valor de po

que

no

270

CATALUNYA

juny 1913

caça com la hiena noc
bescantar, al
turna, mireu: al Pinxo del
corn el se
rnurmuració,
((corrido)) de la
rosegar
per
enllepolicla
gueix la multitut
óssos
i he
els
escurar
el que caigui, per
petjades!
sangonents
par les
nosaltres,
Que la caritat retorni entre
menys don
i els hornes de conciencia al
pren
guin el exemple. Si els missioners
caro
de
guessin part també als festins
caníbals
els
humana ?qué 113 sembla si
abandonarien fácilment les horrendes

ja

persegueixis la

,

practiques?
Les dures dents foren donades a tots
devant
els carnívors, mes als hornes, al
po
foren
boca,
els
guarnint
la
d'elles i
suaus per besar.
molls
i
llabis
sats mis

Phome i per les
es coneix
la fera. Si ens moceguém, cóm
voleu que les feres, enardides per la sang,

Pels ósculs

mogacles
no ens

Que

moceguin també?
nostres dents deixin la presa i

separin, i Dassi
pels nú.vols,
un

es

elles, enlairant-se
de penitencia. jo

entre

clam

també, jo també he pres part al festí in
nominable; jo també he mocegat, i ara
dec llen.gar contra mí rnateix la primera
pedra. Jo també he con.egut el gust de
la sang, que
ern cou i em

ara

ern

retorna

afligeix:
«Senyor meo- Jesucrist,

a

la boca i

Deu i Home

verdader....»
R.

RUCABADO

eren

de la Paraula humana, perque.
gratscient?
aixís la Ilenceu per ferir-vos a
s'a
fantasía
Sou corn soldats que per
talladors,
glavis
nessin enfonzant els
deln-iant per vici llur mateix exércit.
Car vici és, vici social fatalíssirn, gas
facultat d'homes
tar i malversar aquella
.els altres hornes
Pusatge
que
judicar
de
facultats
llurs i de va
altres
de
les
fan

tencia

luar-los segons aquest ús, que és eva
luar-los segons l'esmergarnent de llur
Ilibertat. Mes, si n'es de sagrada aquella
facultat de judicil Quina cosa rnés so
lemne! Quan Deu judicara els hornes
sonarán trornpes esgarrifoses. I ara nos
altres judiquérn entre rialles, mes nostres
judicis no son Das vans, car en brollen o

dis i rancunies!

i ju.diquém tot
que per jugar dictes
penes de rnort i d'exili. I no veiém que
les nostres sentencies son més crudels
que les dels tribunals d'ofici. Nostres in
juries son condernnes de rnort; nostres
-menyspreus son condemnes de desterro.
Florne que judiques ton germá, atúra't

Juguém
jugant,

tot

com

judicant,

j-utge

pe-nsa: si ara el teu judici es complís so
bre del teu gerrná, soportaríes tú la res
ponsabilitat de la condemna?
I tú, horne vil i babejant, que dius el
mal pel mal, ja saltis com lieó esfereidor,

nyaren pre.mis els senyors Sabadell,
Ventura i Albagés i ultra aquests dife
rents esperantistes extrangers. Fou molt
segons nostre Dret, per Lluís de Pegue
Maspons
aplaudit el discurs del president del Ju
ra, i extractades per Francisco
següent rat, M. Bourlet, professor del Conser
i Anglasell.)) Del llibre en diu el
vatori d'Arts i Oficis de París.
colurn
en
les
l'advocat D. Jaume Bofill
Catalunya»:
—Ha comengat a publicar-se arnb el
nes de ((La Veu de
comentan
i
ni
de «Lectura popular» una bibliote
és
un
títul
«Aquest opúscol no
catalan.s a r o céntirns
autor,
propiarnent dits El seu
ca petita d'autors
-un es-tudi
seu
destinada
a Dopularitzar les
comparable
al
l'opuscle,
hurnilitat
amb una
escriptors litera
nostres
entretin
dels
les obres
heroisrne d'acomplir una tant
i
oDuscle
conté una selec
ulls,
del
lector,
primer
als
ris.
El
es
fón
guda tasca,
Maragall,
i el Segón
juriscon
den
vells
de
poesíes
ció
deixa que un deis nostres
drama «La fes
mirades,
fragrnents
del
les
nostres
diferents
aparegui
sol
a
sults
arnb tot l'agre de la terra, amb tot el ta del blat» den Guimerá..
civilitat
—M. George Benoit-Lery,
seny tradicional i amb tota la
tractar
convida
a
general
de l'Associació de Ciutats Jar
que'n.s
moderna amb
gairebé
invi
dins de Fran.ga, ha donat al Saló de
lo, rnercés a l'art discret i
arnic.
Cent de Casa la Ciutat tres notables
nostre
sible del
arnb
d'ésser,
conferencies, essent presentat al públic
Aquesta coneixença ha
reconstruc
la
jurídic,
amb
per D. Frederic Rah-ola.
folk-lore
el
M. Benoit-Lery parla de les societats
ció del cos notarial, la basa de la nova
que funcionen a l'estranger, encamina
escola jurídica catalana, qui ha de cer
extravagancies des a fomentar la netedat, la bellesa
en
car l'originalitat, no
la higiene de les ciutats, i de la influen
ni anacronisrnes, no per vía de diferen
prudent,
en
la
evolució
cia de la rnare de familia i de la escola
sino
amb
ciació,
adul
enfarfecs
que
per infiltrar Pesperit cívic. Dona expli
l'hurnanisme seo-se
cacions detallades de les ciutats-jardins
tero- el regust, agradable -a tothom, de
les
déus
in
directament
de
angleses de Lechvv-orth., Port Sunhipot
cc) qui brolla
contaminades d'una raga.»
Bourneville i altres, i finalrnent de les
d'Es
fabriques model. Presenta una serie de
—Arnb rnotiu del quart Congrés
perantistes Catalans s'han celebrat a projeccions cid hoc rnolt interessants.
—Al «Centre Autonomista de Depen
Olot uns Jocs Florals esperantistes. La
dents del Comerg i de la Industria)) hi
Flor natural foil concedida a les seo-yo
nomena
ha donat la séptima i última conferencia
de
Vilanova,
i
es
retes Rossell,
del cicle actual D. Pere Estasen. Aquest
reina a la gentil María Escubós. Gua

publicat una obra irnportant
titulada: «Qüestions civils estudiades

-

Secretarí
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-
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la importancia deis comptes co
rrents, explicant la llur essencia i esta
blint-ne una classificació raonada. Insis
necessitat d'aportar al nou Codi
tí en la
Comerç que's dicti certes reformes

estudiá

de

indispensables.

Sagarra

una

monografía del

contracte de compra de

terres

en

a

qells
pel comte Sunyer i
posterioritat
va
presentant el se
ara

nyor Sagarra nombrosos documents re
ferents a Vilamajor i a Pesmentat palau
comptal, entre ells un curiós conveni
feudal de 1045 entre Ramón Berenguer
Ramón Miró, on apa
1 i P«ostolense»
reix ja el domini del Comte sobre dit te
rritori. Troba existent ja el palau de Vi

lam.ajor

l'any

1079.
document
mes notable a
Etnperó, el
portat pel senyor Sagarra és la 'lista de
en

despéses fetes en 1157 en aquell palau
per hostatge del Cornte, de sa muller la
reina Peronella d'Aragó i de nombrosos

personatges de la seva cort i visitants.
Manifestá que en menys de un any, din
Peronella es
tre del citat 1157, la reina
tigué

cinc

vegades

a

Vilamajor

,

allí passaren o hi pernoctaren, entre
molts altres, el Senescal, la comtesa Ma
ría de Bearn, dona Sibila d-Urgell, l'al
faquí de Tortosa, Parquebisbe de Sant
Jaume de Compostela, el bisbe de Pam
plona, sobre la visita del qual fa impor
tants observacions el senyor Sagarra, i
finalment bon nombre de mercaders de
Narbona, de Génova i altres ciutats es
trangeres. Un deis gen.ovesos era el fa
más Bonifaci de la Volta, a qui el comte
Ramón Berenguer havía concedit la vila
de Flix.
Acaba son bell treball el senyor Saga
rra donant noticies de cóm era dit palau
grans caceres, tenint-hi els
un lloc de
nostres sobirans son principal esbarjo i
residencia d'estiu.
En la mateixa sessió foren nomenats
académics corresponents I eximi poeta
don joma Alcover, a Palma de Mallorca,
l'esciptor D. Llu.ís Estelric, també a Palrna; D. Artur Farinelli, erninent hispa
nófil i professor a Turin, i don Jordi de
Frezals-, també hispanófil i escriptor re
sident a Roma.

cas

tell-palau que'ls Comtes de Barcelona
tingueren en el poble de Sant Pere de
Vilarnajor. La primera- ranció que ha
trobat del dit lloc, és en una lápida de
En 941 ja surt
la iglesia, de Pany 872.
un

,

r
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que considera
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Pacademic
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