cArr

LUNYA

4y

REVISTA swirmANAL
Muntaner, núm. 22.

•

Número

Any VII

solt, 25 cts; -1' any 10 ptes.;

Barcelona 21

SUMAR!

Juny

trím. 3

Es,i5 pte:1! an

ptes

,

Núm. 294

de 1913

La ficcló Constitucional

La fteeló constitucional, per F. SANs
BUIGAS.

Algunes eonsideraelons sobre la
instrucció pública a Italia. -II,
per JOAN ALZINA

I

MELIS.

Monjoies»-(El fogalleig
Impreeació-Invocaeió), per Jos EP

De «Les

CARNEE.

Expansions.-De
ben

la

necessitat de

analitzar les

pressions

im

nostres

musicals

abans

de

a judicar-les i a élas.
sillear-les, per F. LLIURAT.
La última primavera, II, per JOSEP

decidirnos

LLEONART.

Aspectes socials.-La
dels sordo-Inuts

ensenyança

a

Barcelona,

per CARLES CRELITJET.

pedagogía de la Santa Conti.
nuació, per ELADI H031S.
Donya Juanita, per GABRIEL MAIIRA
La

El corrent d'opinió ja iniciat, favora
ble a una actuació de di ferents nuclis
polítics dins del regisme vigent, per for
tuna sembla que va accentuant se.
I aquest corrent es deixa.sentir en el
sí del mateix camp republicá.
Si Espanya és un pais orfe de gover
nants que amb conciencia i de veritat,
sentin Pideal democrátic; si Espanya.,
després de mort en Canalejas, es troba,
sense, no ja un partit demócrata. sinó,
una persona que_puga substituir aqueix
ilJiSstre politic, culpa és en gran part
deis republicans, que, mancats de mo
tiu suficient, han negat la seva col-labo
ració a tota obra de govern: a ells es
deu que amb tot i haver transcorregut
set mesos des que en Pardirias va realit
zar
el seu atentat, encara estiga per
la presidencia del Consell de
Ministres del Govern lliberal.
Al compliment deis seus devers pa
triótics i democrátics, han preferit els
nostres republicans la tranquil-la i rega
lada tasca de fer política negativa i de
•

Proveir

-

MONTANER.

Mengua

Cátedra de

Catalana.

,De kpremsa

oposició.

sistemática
La cris! constitueional.-Planteja
ment del problema, per ENRIO PRAT
DE LA

RIBA.

Semblants actituts

en

un

país de

les la covardía deis seus homes davant
de la immensa responsábilitat que porta
el govern d'un poble, o una manca de
sentit práctic polític, quan no d'educa

política.

ció

Una mateixa constitució per

Obres de

josep Carel

Llibre deis Poetes
Primer llibre de sonets

Segón

'libre de

sonets

Els Fruits Saborosos
La Malvestat d'Oriana
Les Monjoies
deis

Nyanyos

3 pessetes
5
4

»

»
»

2
5

0'75

cts.

Se troben de venda a la Casa Lluis Gili,
Editor i llibrer, Clarís, 89, i a nostra Adrni

nistraeió.

re

gisme constitucional sois pot justificar

és

molt

una

o

ficció;

no

és

res; és

és go que els

un

poble

realitat o
bornes erni

una

seus

siga.
realitat vivent,

nents volen que

quan els poli
Es una
tics procuren fer-la encarnar dins l'ani
poble i arrencar-ne els fruits
ma del
que indubtablement pot donar.
Una constitució per un poble és la
llei, el códic de l'Opinió, i en eh l deu
amparar-se tothom que tingui un ideal,
aqueix ideal el professi, no platónica
ment i per deport, sinó amb ganes de
veure'l convertit en realitat.
Així passa al menys en tots els grans

paissos de
xant apart

regisme constitucional. Dei
l'exemple d'Anglaterra, hi ha

el d'Itália. En aquest poble la intensifi
cació del seu progrés está én raó inversa
de l'increment del partit r.epublicá. En
canvi el partit demócrata cada dia és
més fort. Si els hornos de temperament•
lliberal d'aquell país pensessin com pen
d'Espanya, segurament no tin
sen els
al
davant del seu govern un polí
dríen
eminent
lliberal corn en Giolitti; ni
tic
la nació hauría progressat tot go que ha
-

progressat.
Pel contrari, un regisme constitucio
nal és per un poble una ficció, quan els
seus bornes li giren l'espa.tlia, l'aband6nen, el desprecíen i fins Ii neguen tota
virtualítat.
I aqueix és per desgracia el regisme

constitucional

d'Espanya.

Es senzillament ridícul go que ha suc
ce-it en nostre país. Bella part del segle
obtenir
XIX ens la passárem lluitant per
una constitució, un regisme de llibertat
i de tolerancia.
I en el següent segle, als seus comen
gaments, per comptes de treballar per a
fer-li donar a aqueix regisme els fruits
que pot llevar, ens dediquem a esmer
gar les nostres energfe en Iluitar en con
tra d'ell, ja baix el pretext d'un proble
ma de forma de govern, ja per una qües
tió insig-nificant de cará.cter llegitimista.
Unicarnent en el cas que la influencia
reial es pronunciés en contra de les co
rrents d'opinió que en nostre país es for
messin al sopluig de la constitució, es
compendría l'actitut en la qual a Espa
nya s'ha-n posat als partits extrems. I
aqueix no és certament el cas del nostre

país.
són els primers inte
que acabi aital estat de coses,
si és que veritablement volen que els
seus ideals surtin de l'esfera de les abs
traccions, per entrar de pie en el camp
de l'actuació. La qüestió de forma l'han
de abandonar -com a bagatge quels des

Els

republicans

ressats

en

1

274
torba: Rei o President de República és
igual: ben clarament va dir-ho Don Al
fons al Sr. Azcárate.
L'home veritablement demócrata per
ço que ha de lluitar és per la conquesta
de la «Gaceta», valent-se del medi més

rápid

i que menys

pertorbació

causi al

país.
I si aquesta corrent que en el día d'a
vui sols es troba en el període inicial,
arriba a la seva plenitut, Espanya haurá

resolt el més gran deis seus
d'educació política, i per

problemes
tant

professors

a

fi d'obtenir

un

s'obtindría millor amb

d'edu

cació en la manera de governar.
A la lluita estéril i ruinosa fóra la
constitució, la substituirá un altra de fe
cunda dintre la constitució. I aleshores
será quan vindrá l'actuació de la opinió
dels ideals que en ella s'agitin, i per
tant, la implantació d'aquests ideals.
F.
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un

resultat que

fonógraf

professions s'aprenen exercitant-les;
hi ha altre camí.
El fi de l'ensenyança

Algunes

completament diferent;

consicleracions
sobre la Instruccló pública a Italia
,

II

cament útils i que els nois n'han

Era ja a la impremta l'article anterior,
quan els diaris italians han portat la
noticia que el ministre d'Instrucció pú

blica, onorevOle Credaro,

havía-presentat

al Parlament un projecte de Ilei sobre la
Escola secundaria. Aquest projecte no
abraça tota la complexitat del problema;
el ministre no s'ho proposava ni tal vol
ta sia

possible fer-ho, Mes

dispo

conté

negoci,

titueix,

es

una

en justicia els
professors poden donar-se per con
tents (I); cert és també que necessita re

corosos, de tal manera que

formes i cert és que per conseguir-les els
ensenyants havíen d'haver adoptat una
actitut digna, no la revoltosa que han
presa apenes els diaris l'han anunciat.
A nosaltres aixó no ens interessa. Be
lla cosa és que els professors puguen

viure cómodament, mes el mal de la Es
cola mitjana italiana radica més endins.
Poc a poc pares, governants i mestres
han arribat a creure que els Instituts se

cundaris han

d'ensenyar

coses

practi

(1)

Bis aumenta proposats a la —ambra eón
importante,
800 liras anuaIs per les tres categorice en qué están divi
dita. Per exemple, ala ensenyants de la
primera, eón la mejor
part, començarán cora ettraordinaris amb 30 0 liras;
i en
pasear a ordinaria, ala tres anys en cobrarán
350; tindrán
aumenta quinquenals de 500 /Ares fina arribar a 6500.

de

d'eixir

professió,

un

art

o

un

un

ofici;

suprimeix la filosofía, el llatí i el
grec, que de res práctic serveixen? Per
qué, sobre tot, no estendre tot el més
possible els programes, per tal que'com
prenguin la major quantitat possible de
coneixements? Un cop pres aquest camí,
insensiblement es rellisca cap avall. Si
convé saber els principis, també convé
saber les aplicacions i com mes se'n sa
ben millor. Cada professor es figura re
presentant i defensor d'una disciplina,
disciplina necessaria, que eh l vol expli
car completa, i la deficiencia de
l'estudi
de la qual produeix múltiples inconve
nients en la práctica; per cada professor
la seua assignatura és la más importante
i per aixó necessita no tres hores setma
nals, sino sis, i no un curs, sinó dos, tres.
Qui no veu l'extravagancia, el grotesc
de tal concepció!
Així es falseja completament el ca
rácter de l'Escola, la qual no és un lloc
per apendre nocions útils. No hi ha cap
-

necessitat

que

l'Estat gasti miI-lions

en

secundaria
l'Escola

no

és

tracta

de formar el carácter i l'intel-ligencia
del jove, de desenrotllar son esperit de
tal manera que eh l sol pugui més tard
fare da se, és a dir, horizontar:s'hi, su
perar les dificultats que trobará en la
vida.
Per aquest motiu se li ensenya el
llatí, no perqué aprenga a parlar o es
criure una llengua morta, sinó per ha
bituar son esperit a ben pensar, a pen
sar clarament i a expressar clara,
lógi
can-ient sés idees. Per aquest motiu li
són convenients les matemátiques i no
per resoldre els problemes matemátics.
que en sa vida de banquer, industrial,
enginyer, camista o agricultor se li pu
guen presentar; per tal cosa li bastarán i
li serán m.és útils que les regles teóri
ques els promptuaris i les fórmules fe
tes. Les Matematiques com l'economía i
sobre tot el llatí i el grec serveixen per
fer raciocinar els nois, per obligar llur
ment a un treball d'analisi, de compa
ració, d'exercici lógic.
li-objecte de l'Escola mitjana consis
teix en formar l'esperit de les genera
cions, l'esperit i el cós; l'ideal grec és
ara
i sempre l'etern ideal humá. Vet
aquí perqué els horaris i explicacions
han d'ésser mesurats i els programes
generals; tant de bo aquests es limi
tessin a l'indicació de la materia deixant
els professors en la máxima llibertat.
Vet-aquí perqué s'ha de combinar i al
ternar el deport, la gimnasia i les ex
cursions amb les lliçons i l'estudi.
JOAN

ALZINA 1 MELIS

El millor Café é§ el torrefacte de La Es
trella
Carme, (Davant de Betlem).
-
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una

tres llengües vives, economía, dret,
teneduría, art de teixir, etc.? Perqué no
o

en

exercitar

a

creencia tant
dissortada és la causa per la qual els es
colars no aprenen res i la Escola es re
dueix a una fábrica de diplomes sense
valor intrínsec.
Si l'ensenyança secundaria ha de te
nir un fi utilitari, perqué no ho com
pren tot, italiá, historia, geografía, dues

sicions notables, punts de vista exactes;
una bona orientació, si bé parcial, cons

paraula, una excel-lent
base de discussió. El projecte es refe
reix prin.cipalment al personal, minora
les seues condici-ons, u assigna sous de

lj

aptes per

a

cada classe i un bedell per imposar-hi
silenci. Ni amb professors ni amb fonó
graf l'Escola servirá. per adestrar els
nois en un ofici o negoci. L'Escola se
cundaria no és nada per a aixó; a cap po
ble del món ni en cap temps l'home hi
ha aprés el medi de guanyar diners o
d'exercitar una professió. Els pares que
aixó pretenen són uns imbécils. Les

1&I3 L'Al_

Garantía absoluta

er

tots els

,wiNtTfr-ricED

objeetes

•

Eeononlía

en

els precis
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infamement la humana cortesía.

De "Les
(Premí Fastenrath

deis jocs Florals

Fogalleig

El

Vull

o el quintar,
'dins la foscura
Amor li plau fogallejar.

per la foresta

Clares donzelles,
amb compte quan es nit,
quan les esquelles
dintre la cleda s'han dormit,
aneu

moll de roIna
gallaret s'ha decantat
i una boirina
riu a la lluna dalt d'un .prat.
el

Ai si Ilavores
dançant entre'l rellent !
En eixes hores,
cerca l'Amor una sarment
aneu

'

de tres anyades,
que insospitada de la llar
jeia debades
a dins el porxo d'un avar.
Troba tot d'una
_per arborar-la 'un foc follet;
la tija bruna
l'aire llavores escomet,
i l'enlluerna
amb una flama que no mor,
amb una eterna
escampadiça d'astres d'or.

qui mira
el guspireig :en l'aire
Ai de

Cada guspira
fa torná-cendra un

cl'enguany)

per

esse

josep

-

Carner

extranya

minyonía

de

A la ventura

a

Monjoies"
al foll traút,
gorc de montanya

servant tresor

inconeg-ut.

-

Quina agonía,
com terenyina sempre
de nit i dia
teixir mon vel brodat

[suburbis
atent

d'argent,

i una diada
nua el cabell que el vent se'n du
i esse lligada
per l'abraçada de qualcú !
Si hi teniu cura
i així parleu obedients,
per la foscura
veureu l'Amor fugir corren ts,
com

a

desferra

pobre joc, mort
Ilençant per terra

del

el branc fumós que

en

la

nit,

ha servit.

no

Mes si obstinada
oblidava la lliçó,

una

o

massa ufanada
embadalint-se a la claró,

será ferida
'd'una guspira radiant,
tota una vida
veurá escolar-se en un

suau.

Una hora passa

tota una historia
feta amb disfreces del no
feta de gloria
i de ignominia sens dale,

re,

alba tendresa,
flames estranyes de pecat,
mots de infantesa
dits per un llavi calcinat,

fogallejant

el nin retort;
que se'n lassa :
darrera seu, deixa la mort.
ve

Si a nit
que no ho

entrada,
podessiu defugí,
una vegada
l'Amor trobaveu pel camí
1 us

estalona,

feu al voltant de
una rodona
amb

una

vostre

la

dolçor

flós,

de tot oblit.

Oh gosadía
la de qui'm posa un
bell parany !
no clic qui
sia,
que nomenar-lo és dar-li guany.
A la donzella
que't cerca tant sies

por de la llunT i por del sol
Clares donzelles,
Deu us lliberi del encís ;
vostrés parpelles
tanqueu al joc espurnadíç,
car

toia de tres

dient depressa :
—Mon cós, senyat i beneit,
encara's breça
en

besos, gaubances
g-elosía i desconsol,
músiques, dances,

cós

fidel,

o blanca
estrella
que tota sola vas pel
cel.

trenares mil conxorxes,—
si sempre tornes com una manía
i ets vituperi dels racers, amables,

si _t'arrocegues lleu com una espía
i sabs les ballarugues deis diables ?
De ton afront marcares cel i terra.
Si encara guaito del passat la via
m'adon.o que entelares
el dolç record 'de les diades clares.
Si a davant meu, com un profeta, miro,
amb una sola bolva en mes palpebres,
cm damnes a l'horror de les tenebres.
La vida ja menyspreuo,
si ta lletjor rodola per la vida,
i ho dic a l'hora que potser m'encalça
ton última embranzida.
Un mal auguri vols escriure en terra
al davant meu arredolant-te ardida;
quan cornences totjuSt, l'aire s'emporta
la teva Iletra torta.
I un altre cop a vora meu vinguda,
ets del atzar novellament retuda,
i amb ira t'espargeixes
(dintre del vent deus esses tu-qui xiula).
Fugues al menys, i acaba ta paraula!
Si es l'amenaça de ma mort, escriu-la!

instant,

blau!

cor

Oh. pols, rebuig de la natura pia!
Ta germana la Cendra, d'una bella
emulació de flames és nascuda,
i perxe) és escullida i és lloada
en les urnes d'argent i en el selecte
front de qui cerca benaventurança.
Mes tu ets feta de ini.pures agoníes
de coses que s'han mort arrocegant-se.
Com vols mereixe qualsevol tendresa
si emmetzinada vens a nostres porxes
—tu que amb les velles bruixes dels

Falimaria

s'apaga a l'aire matinal;
fuig l'encantaria
i la ferida és immortal.

Imprecació
L'alé de Març d'aci d'allá botzina
i ens ompla el cor de dubtes i quimeres.
Les fondes polsagueres
del mal humor—de dies ha jegudes
en els freus de la terra—nostres vies
emmusteeixen de neguit ; debacles
oposaríem a les revolades
un vers gentil o una besada nova
la pols segella
a la estimada, que

Invocació
Sota la nit que el
un

temps, Senyor,

Ilevoreig
no

hi

era

amaga
pas vivent

i ni s'oía veu de 'ma niçaga:
més tu'm vegeres en ton pensament.
Començament de tot com-ençament !

A ton esguard, els pares de mas -pares,
els més llunyans en el passat obscur,
van començar la via que els signares
per retrobar-te a l'agonía llur,
oh Abisme del Passat i del Futur !
En els camins de la penosa gleva
i seduida per un fruit vernal
cai,„0-ué, Senyor, la teva raça hereva,
sollá la vestimenta filial:
oh Tu que ets l'únic que no cerca el Mal!
I soc així nascut de la impuresa
de tota culpa sospirant al feix ;
ma vida fóra de la mort opresa
si no donessis forces a mon bleix,
oh Tu, Senyor, per qui mon flanc reneix !

és, oh Deu, que jo t'he fet ultratge
d'ença que s'ou el cant .del dematí
he defugit tan amorós estatge
i he malvenut el meu anell diví,
Pare Eternal, apiedat de mi!
Ver

Ver és, Senyor, que al fons de la bardiça
en
el pecat havía mon deport,
i que he begut en l'aigua escoladi,:a
del gaubament sense trabar conort,
oh sola deu on no hi há. gust de mort !

és, oh Deu, que en la deserta plana
v.olguí. jaquir-te i allunyar ton fre
Ver

fins les nostres vides méS esclaves
i més perdudes en la negra nit
et dirfen Etern si ens esperaves,
si de tant lluny veníes, Infinit.
Pare del món i del gran cel florit,
dóna'ns el astig, pero no l'oblit!

Que fins i tot quan defugim ton rostre
boca terrosos al fondal estret,
i vol negar-te la memoria nostra,
tenim encar la febre de ta set,
oh Tu, S-enyor, de qui hem sigut esplet !
has donat fermança ;
cim ;
que un poç de l'iris de,ton aliança
se vegi encara dés el fons del crim,
oh Tu Senyor, qui restes quan morim 1
amor ens

cull-nos, Senyor,

perque arribem al

de les usances velles
i que mai més no coneguem el frau.
Per qui l'has fet el teu camí d'estrelles
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De la necessítat de ben analítzar les nostres ímpressions mtssicals
abans de decidír-nos a tudkar-les í a classificar-les

«A l'evocar amb vos,
forces pagines ja viscudes,

peró

encara

vives,

no

X...

deieu,
ja passades,

me

obstant,

en

mon

esperit, i al cercar entre totes elles qual
una se me'n
cuna impressió musical,
acut, pel damunt de totes, que vull con
tar-vos...» I me diguereu—ho recordeu?
—que l'havíeu sentida,
vetlla d'estiu, -des de

assaborida,
casa

certa

vostra. La

música sortía—deieu, —d'un d'aquells
grans [cafés barcelonins avui desapare
guts i arribava fins a vos tota voltada de
aquell estrany misteni que comunica a
la música—i a totes les coses,—aixó: la
distancia. Quelcom ajudava—afegireu
a despertar en
vos
la dolga impressió
sentida i l'hora, la solitut,... i Pestat es
pecial, en fí, en que, sensible com sou
sensitíu com sou, anava a escriure...
I vibráveu
—tot aixó us sumergía
ho
recordo
prou
bé,—tot
parlant
ehcara
me, vehem.entíssimament, d'aquella im
pressió... musical.
Vaig aturar-vos prompte —ho recor
deu?— i seré, vaig preguntar-vos... qué
havíeu sentit. Vau respon
era ÇO que
dre'm que no ho sabíéu pas, que no ho
havíeu sabut mai,- i que, per altra part,
ben poc us importava... Peró una cosa
m'afirmareu: que fou quelcom de deli
ciós, d'absolutament deliciós i que jamai
cap música havía pogut irnpressionar
.

•

agradosament, tant dolgament,
vos
profundíssimament
colín aquella.
i tant
cruel—ho
confesso,—vaig
aleshores,
I
tant

procurar :convence-us d'aixó: que aque

impressió

cordeu

tant

encara

—

—

I ara soc jo, car arnic, el que escollint
també— com fereu vos,—entre'ls pobrets
records, alguns dels que més se semblin
al recordat per vos, vaig a oferir-vos-els.
I ja veureu, amic, com go que vos sen
tíreu també ho he sentit jo.
Afegiré,
peró, que, fins durant els curts instants
de la impressió... i amb tot i ben fruir
la (quan passen, no és veritat? cal apro
fitar-les!...) no vaig pas deixar-me en
•

.

a

Un dia, vagava
vells
ment,

doncs,

tot

de Bruges. Fruía
calurosament... sentint

carrers

sol, pels
intensá
en

mí

la

suegstió originalíssima d'aquella ciutat
curiosa. La deixava fer. La deixava fer
vencut; anava entregant-me, ávid, al dolg
moment que passava. Assaboría, en fí,
una d'aquelles hores, sabeu—tant rares,

breus,

exquisides—que aquell

tant

comú que

Beffroi,

delitosa que avui re
i que amb tant calor em
detallaveu, no fou pas deguda a la mú
sica, no, com suposaveu... sinó, sobre
tot, a tots els demés factors, per vos
mateix descrits, que en Pesmentat mo
ment us envoltaveu. Vaig afegir, a més
—engrescant-me també en la meya
obra... diguem-ne destructora... cons
tructora, pero en el fons, penseu-us hi
bé,—que la música que recordáveu era
segurament dolenta; i que lluny d'ha
ver
sigut, com suposá.veu, Pelement
principal al qual fou un dia deguda la
vostra impressió sentida, no havía si
gut—creia jo,— sinó una humil.. com
parsa! Serví, tot el més,— vaig afegir,
per a ajudar-vos a despertar, per a
treure-us, per breus moments, de la
agradosa... réverie a la qual estaveu ales
hores entregat... Vau, don.cs, fixar-vos
en la música, principalment —continua
va jo,— de la mateixa manera que, sense
la música—o fins amb la música i tot,
vos hagueren fixat per exemple, en l'ale
teig d'un ocell, en el xisclet- d'un lloro...
o en la fiblada d'un mosquit!
Ila

—

us

coneixeu prou ne
vos
diu passades (que no cal pas confondre
arnb les perdudes!) i que jo, com també
prou sabeu., ne dic viscudes. De cop, el
Carillon vibra i aria esgranant, .des del

Expansíons
a

perdoneu,

talunya.

amic

—

i

impressionat

tant

Per

-

oferir-vos dos c/ixés El
a Bruges —la bella
un fou
ciutat flamenca— i Paltre, en una de les
més amagades, más confortables i más
sanitoses cases pairals de la noslra Ca

Vaig doncs

Tu que'ns donares vida i estament
a
dins el llot el teu ale infonent,
redimit el dol del primer pare,
has
i
i ens santifiques abscondidament,
Rei, no de morts, sinó lel clam vivent,
les nostres culpes redimeix encara ;
rnonstra'ns el goig de ta presencia clara
per tots els segIes venidors. Amén.

RON

vos

tocaya.

ENDREÇA

Senyor,

fereu

coro

prego, la meya excessiva franquesa„......
vaig procurar donar, tot seguit, a cada
que havíen contribuit a
un dels factors
l'importancia
que li per
despertar-la;

Ja

Mes ai, detura la mirada encesa ;
en quin tocom de l'univers migrat
sería mai palesa ta grandesa
com en l'abim de nostra iniquitat ?
Oh Tu qui baixes a la Humanitat !

De ton.

ganyar,

i el mar immóbil de la teva pau,
oh Rei clemept de I'Immortal palau ?

i m'he ajegut en la-tristicia humana
i he assaborit la angoixa del río re,
oh Espandidor de goig i de merce1
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les seves notes. Fou un moment
delitos. Ara bé: no sabría pas dir-vos,
arnic, go que el timbre, absoluta
can
ment cristallí, de les seves campanes,
despertá en mí. Noteu que ja Phavía
sentit. -L'havía sentit des de la Grande
Place, des de l'Hótel i des de forga dels
vells carrers de Bruges. Pero en el mo-ment de la impressió, de l'emoció, de

qual vos parlo, em trobava,
precisament, perdut, solet, en un• deis
más om.brívols i allunyats carrers de la
aquelles
ciutat. Les aigides del canal
aigües, sabeu, llises, tranquiles, endor
l'encís del

—

miscades, talment, de les quals (ho re
cordeu?) vos he sovint parlat exercíen
—

Tot,

al voltant meu,
formes que
era gris, patinat, callat. Les
o l'absen
contemplava i fins el color
m'obsessio
cia de color...
de tot ano
nava. I
de promte, com vos he dit, el
en

mí la llur acció.

—

—

Carillón

soná.

sentir-lo,

i

1

vaig

vaig entendre'l,
fruir-lo

i

vaig

profundíssima-:

ment.

Pregunto jo
vegada más, go

ara:

fou la música, una

m'impressioná? No,
ho recordo perfec

que
mil voltes no. Can
tament, —go que el carillonnettr execlitá
durant el instant mai oblidat que us re
cord° era... sabeu qué?... un vals deis
im
más vulgars. Amb tot, repeteixo, la
com
que,
és
pregoníssima.
I
pressió fou
contáreu, la música no
secunda
un factor
fou, en
amb tot i ésser do
ni. Ella, réalment
lenta—pogué semblar, durant .uns curts
en

el

cas

que'm

realitat, sinó

instants, l'element principal. Ben pen
sat, pero, no fou pas ella, no—ja he dit
'impressioná:
que era dolenta,— go que m

-

'
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c'
iutat. fou lhora...

fou la

i el só
de les campanes...

só!
Inés que el
trobava
em
—

en una

situació

tant a propósit, que,
si en lloc d'executar
ten pas,

pial

no

res

—

Jo,

tant

ho

una...

a

es

.dubcom-

posició musical —qualifiquem -la així,

hagués, el carillonneur, fet vibrar, al
capanes
del
rn
tzar, mítja dotzena de
a.
—amb
tal,
sola
parlem
qual
Carillon del
-

un xic
de ritent de donar als sons
ritme
i
tot,
l'encís
sense
rne... i fins
-

haguera sigut idéntic...

o

pot-ser encara

pur!

rnés
I anem per 1' altre.
Alguns amics, des

‹d'una d'aquelles
cases pairals que

ayer

que's desprén

la flaira

de

cangó.

En el cas que dic (un bon xic diferent,
val a dit-ho, del cas que jo vos he con
contáreu),
tat i del cas que vos també em
penetrava
en no
realment,
la música,
principal.
Era
factor
un
saltres. Era
vos ben
tot,
jo
bona.
Amb
bella, era
asseguro que la mateixa cangó sentida
entre gent mudada,
en un lloc tancat,
entre gent distreta... no haguera pas
despertat en tots nosaltres la mateixa
la que`ns
capvespre

provoca preci

Ergo 7-i fins
quan la música és bella, quan la música
és bona,
l'hora, l'ambient, el nostre
estat d'esperit, tot go que respirem, en
.

—

fi,

tot ço que sentim i tot go

volta,

en

un

mot,

ajuda

a

quens

en

impressíonar

nos.

és més

lent.

res!) d'aixó,

La conclusió de tot aixó? Es aquesta:
que, quan escolteu música, i quan tot
escoltant-la, sentiu un xic de plaer, de
ernoció, us ben fixeu, per de promte,

o

sons.

Judicar, classificar... ja

més difí
cil... per més que, com vos sabeu prou
bé, siguin molts (masses!) els que Ileu
gerament, fácilment... barroeríssima
mant, parlin sovint (com qui no diu

•

difícil, creieu-ho n'oh

tant

delicat,

tant

subtil,

tant intangible, realment, que als més
serens, que als més coneixedors i que
als més experts, en fl, ben sovintet es

Aneu en compte, a més, un cop se
gur que és la música, realment, go que
ha provocat en vos un xiquet d'impre s
sió, en judicar-la, en classificar-la.
Fruir, sentir, és cosa fácil... amb tal de
ésser sensible, com. deiem Paltre dia a

capal...
F.

LLIURAT

primavera

La última
del primer cop de cavec, i
en aquella gran llenca de terra, sota les
galeríes, segueix el sacrifici de la prima
vegetal per a fer lloc a la obra de
vera
pedra. Avui s'aguanten sols la gran
magnolia i el flonjo castanyer. A aquest
ja se Phi han apagat les flors, i sembla
que d'aqueix apagament el fullatge se'n
Fa

un

mes

Ens créiem que li caldría
entregar-se amb flors i tot, i ara, des
tins; será la magnolia pot-ser que tin.dra una mort així, perqué a les prime
res
calrades del maig ja schi ha obert

hagi enfosquit.

primerenca

una flor.
Com més va la terra treu un color
més regalat i esdevé més accidentada so
ta`ls picots que la mimven. Al mig una
llenca com un altre camí amb la mag
nolia i el castanyer per porxo, que al
cap d.'avall s'aixampla a banda i banda
per deixar una pendent als carros. A
quest camí parteix la demés terra en
dues valletes sota den; d'una fondaria

de tres bornes.
Ara el moviment ha pujat a hores a
rnés de trenta bornes: cavadors, paletes,
carreters, i a set carros al plegat carre
gant terra. També 1' esforg deis cavalls
i el deis homes conseqüentment ha cres
terra, i
cut amb la accidentació de-la
-

sobretot allavores de les pluges de mig

maig.
*

_

l'art deis

característiques

simplement, naturalment, pren
gil-e volada. Sortía deis l'avis d'una dóna
d'instintiva i natural ex
en un moment
pansió. Jamai, tal volta, he millor
sentit i millor assaborit que aquel' cap-.

-impressió que
sament aquell

és la música que us el pro
a la lleugera atribuint
ho tot sernpre a la música, pot donar-se
el cas, com ja haveu vist, que qualifi
quem de bo, de bell, i fins de gairebé
sublim, si vos voleu... quelcom ben do

tots

cantaire arribava a veure`ns, prest,
gonyit, enmudiría.., I la cangó,

una

realment,

porciona. Obrant

si

d'un deis porxos

tant

coneixem prou,
callats, units lleminejavem l'hora. Erem
lluny de ciutat, molt lluny, entre mun
tanyes. El sól, poc a poquet, anava
abandona.nt-nos. Res se sentía, sinó la
rern. or suavíssima del gronxament deis
arbres. Sobtadament una cangó monta...
Ningú es mogué, níngú articula un sol
mot. Prou sentíem tots que si l'humil

vespre tota

277

CATALUNYA

He vist cinc homes alhora aferrats a
arrapats al fusell donant di
un carro:
arrancada, abalangats als
a
la
recçió
empenyent per darre
les
rodes,
raigs de
estrebant les regnes en tant que
ra,

els peus en la danga rápida de l'instint
fugíen del perill próxim, i al cim el car
reter aquissant la bestia.
El part grandiós va atangant-se a dies
de més activitat i perills. Entorn deis
carros els homes movedigos s'esgarga
mellen, s'espulmonen agotant les vo
i les seves combinacions.
coneix el preu de la interjecció,
caIs

patria

Rambla dels Estudis, nú-rri.8

ni

un

renec.

es

i, dolga

Devegades

semblen els crits que havem sentit va
gant per la soletat de les pinedes venint
d'algun caçaclor invisible que deu inci
tar els gossos al encalg, sinó que allá el
crit pren quelcom d'anónim i llegenda
ri que fa oblidar Phome, i aquí és car
nal i trágic, ja perqué les veus no es fo
perxó
nen tant dolçament en els espais,
que aquí les percebem juntes amb l'es
forg dels cóssos. Gemecs gegants per a
foragitar algún mal que patissin els ho
mes el mateixos que els llencen semblen
devegades, i altres, quan el cavan no po
dent más flecteix els genolls i el morro
bat contra la terra, reclams dirigits a un
poder amagat en l'espai, més compassíu
que el cop de tralla a les carnes o a les
narines, peró són abans que tot l'esforg
I'ajut fets veu humana.
A més dels homes, a més de la terra
niare que amb els primers gemecs ja va
donar, i va donant ara les seves joies
entranyables que són els arbres, perqué
la naixença

próxima exigeix aquest des

pullament,

també les besties volen ser
hi dins el bescanvi de serveis. Dos ca
valls de cap a cap del dia esperen man
sament dins 1 enclós que arribin els

o

Totes les tardes Té-coced e
Ä JilED

meya,

Aquí

13- w

a
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la salida deis teatres

Menta desde 5 pessetes

Barcelona
El Saló més elegant de

per

banquets
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carros.

cavall,

Eis enganxen al davant de l'unic
i paSsat l'indret difícil els de

senganxen i tornen mansament a espe
rar el següent
mentres el carro fa la se
va via.
I el mineral no será menys generós.

Les pedres i

maons

de-uns qüar

trets

bugades

tets de

que hi havía en el ver
ger, enderrocats entre grans fumeres de
polç blanca, ara, escardejats i nets ve
nen a ésser el primer aguant
de la nova
naixença, la ruina, abscondidament ser

vira la pujada del nou, perqué, arrán
de les baixes parets de l'antic verger,
entre fils aplomats i regles de
fusta

alçades,

marcant

els

cornencen

fona

badar els seus pous sobre els
que als penja la corriola i en Ilur fons
ombríu s'hi enterren els homes per a
arribar més a les entranyes de la terra,
ments

a

sotal govern de l'arquitecte que és el
que té de infondre al non cos de pedra
una mena de ánima
expressada en les
liéis de Paguant i de la unja.

Fa alegría l'arribada deis

nada de
potes

picaroleig

deis cavalls

sar

en

fumeres_blanques

una

rápides

diadema que's

retorcés

en

contorsions sotal buf descui
dat d'un aprenent argenter.
Aprop de
ells, els ca_vadors, a cada llevada enlai
ren un raig de sol bla
véjant a la punta

del picot brunyida
a

del

continuat

mossec

la terra.

La feina feta
perqué si abans

aumenta no
eren

solanlent
vuit homes ara,

dies amb altres, són més de
vint,
sino també perqué l'aument
d'homes
multiplica la Ilestesa en cada ún dels
vint, tant, que ara es veuen homes abo
cats al troç de terra, no ja en
festeig pau
sat amb ella, sinó frissosos
d'un amor
que esdevé apassionat o de l'oblit de sí
uns

mateixos.
L'antic verger

pluges
tus.

I

de

rénar-se

quedant

nu.

mig- maig tombaren

Un dia
una

va

Per les

l'eucalip

comparegué ja ti-ocejat.

ens

tarda,

que començava

a

asse

després deis dies plujosos,

a

l'hora mes dolça per ella, quan
s'estava
bevent l'aigua per les arrels descalçades,
sota la frescor del cel novell
que hi viat
javen nuvolsde Ilum entre clarianes

blaves, aterrar-en

la

altíssima palmera.

Catorze homes de Iluny estant,
—que la
seva
mort no fos la d'ells!
—l'anaven

batzegant repenjant-se, paralelament
set per

banda als dos

costats

Juny 1913.

justament de recordar-nos dels
que perdíem en aquella supressió.
Era una emoció més íntima, menys rao.
nada i més fonda, incondicionalment
humana; l'instint natural que sens po
der fer més deplora la mort per noves
i excelses vides que puguen venir rera
d'ella es desvetllava en nosaltres.
Immediatament un home pujava a ca
vall del tronc i amb la destraleta petita,
fina i persistent que té el caient d'una
arma traidora de
butxaca u anava ta
llant les palmes; cada destralada una
palma. I allá, portada entre dos nois, ve
nía la llarga serra.
També jo vull donar la meya part
vida an aquest part dolorós. I per aixo
el canto.
nía pas

mig

plaers

JOSEP

LLEONART

-

Aspectes socials

sota les

campa
que hi brota.
Desseguida, abandonant la llur disposi
ció en rengles, corren els cavadors a
po-sar-se en colles de cinc o
sis darrera ca
da carro, arnb les pales, i formats en
semicercle imperfecte, el carreguen so
tal. sol, vestits de camises des del blau
fort fins al blanc, el vinclar-se deis
cós
sos, les paráboles deis braços
fan pen
ment de

que li havlen passat pel trono, en
dels— !va, va!—rítmics en chor. !In
fants que ho miráveu, aquí endevináreu
la feresa de la mort si no la havíeu tin
guda a casa encara! Aquell bracejar con
vuls amb soroll de palmes, aquella mena
de moure la corona entre basques, com
bontra voluntat, talment l'ignoscent que
l'empenyen al cástic! ?I el moment de
l'arrencament seguit de la caiguda aplo
mada de fron.t a terra?... ?No sentíreu un
xisclar, potser de la gent abocada a les
galeríes, peró que semblava sortir del
mateix arbre?... ?I l'espai que s'esquin
ça, quedant tant vuit sobre'l gran cós
ajegut, tant callat després del darrer
cop de les-palmes?.... Sí, aixó és la mort,
infants. La força i perennalitai deis
símbols se'ns aclara davant d'aquest
arrencament, car la emoció no ens ve
da

carros coro

crits, i
aquel' petit
i de

21

d'una

cor

i

La ensenyança dels sordo-nauts
a

Barcelona

Son les 3 de la tarda. El dia éš gris
i la freda ventolina de la tarda dóna un
aspecte quiet als barris grácils i elegants
de la part nova de la Ciutat; els carrers
tenen la calma propia de l'hora, i Ilur
quietut es nota accentuada en el xamós
passatge

Méndez-Vigo...

Be sabeu la quietut d'aquells dolços
indrets; be el perfum deis jardins dor
mits de les vil.les que formen el pas
satge. La Casa d' América d'orientacions
iberistes selectes i constants; la Casa
deis Italians de constant propaganda
per les idees i orientacions de la Patria
'latina, donen la característica confor

tadora d'aquel' Passatge, encalmat
delitos.
Més cap ençá, hi ha una casa humil,
senzilla —la que ho és mes entre les
elegants que si de fóra estant apar
senyorívol estatge, al passar el jardí ja
s'hi veu tota la senzillesa d'un hostal
del diví-amor; perqué mentres els ar
bres i les flors del jardí davanter
es
mouen
remoroses, sentireu a dintre o
les notes místiques i pausades del
ar
rnonium o el resar de les Germanes;
entre la quietut d'unes cambres
besades
per plena llum, la veu amorosa
d'una
monja que repeteix amb pacient perse
verancia algún rnot difícil de pronun
--

ciar.
I el rebedor modest i pulquérrim es
cau a les venerables figures que
penjen
de les parets; i la Germana portera us
presenta la Mare Superiora—una valen

ciana bondadosa i atentíssima, paraula
exguisida i de santa i humil mirada
qui sab obrir vostra pietat i el vostre
interés vers la educació i les educades
Ella us condueix, amablement, a les
diferents sales d'ensenyança, plenes de
•

llum i netetat i

completades

amb material

pedagógic riquíssim i modern.
L'edifici del Passatge Méndez-Vigo,
número 6, és propiament
hotel; és
un niu pie de
llum, de fragancies i de
un

caritat cristiana. La part destinada a la
ensenyança és formada de tres sales
reduides prou cómodes dotades del seu
corresponent material d'ensenyança; pi
garra, mapes, figures, etc., i formant fi
leres de dos rengles a un i altre costat
d'elles hi ha les taules-pupitres indivi
duals col locades per parelles, de mane
ra que cada
alumne pugui sortir del seu
lloc sense molestar ni tant sois distreure
el

veYnatge.

Té la

professora

la

seva

tau

la i aprop, n'hi ha un altra per -formar al
seu entorn les seccions de
práctica.
Jo no sé quina indefinida tendresa
desperta el visitar un col-legi de sordo
muts i de ceguets; els l'avis verges de

paraules impures,

i els ulls clars i se
que no miren en lloc, de res saben
i son presoners d'un pobre cor d'infant
que resta clos al món exterior. La visita
de Paltre dia, en una tarda grisa, mal
grat ésser a Primavera, deixava una
rens

compassió íntima
noies, algunes de
tes atentes

a

les

vers

aquelles pobres

molts pocs anys: to

piçarres respectives,

.7
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fent que les seves mans petites escri
vissin go que els seus llavis no podíen
dir, o els seus ulls no havien pogut Ile
gir mai. Les coPlegiales foren distretes
per la visita inespe,rada; les que no sa
ben dir res, els ulls vivíssims vos donen
la ben vinguda graciosament: i les mans
de les que us senten, peró no us veuen,
s'allarguen falagueres i pietoses i vacil
lants i quasi trémules. Les petites
col.legiales tenen un refugi i una espe
ranga; és la mirada tutelar de la Germa
na; aquella mirada que de tant haver-se
educat té una forga prodigiosa, ella sola
i a voltes fins els
rnou tots els esperits
.11avis que no saben dir res. Es la mirada
de l'amor; tota aquesta forga de l'amor
que va defensar un dia— parlant deis

sordo-muts—Theófile Denis

compren
perféctament visitant una escola d 'aques
ta mena,
rós

perqué

imperi

Com, si
arriben

es

no

Déu.
elles resten gairebé ignorades del
-Món d'amants dels problemes pedagó
el seu esforg no
ben compres fins
d'aquells esperits generosos que alguna
,vegada han parlat de la_seva obra. I, no
obstant, aquest institut és ben digne
d'ocupar la atenció d'aquells qui sentin
just daler de conéixer integrament els
esforgos educatius i socials de la capital
de Catalunya, més,
quan com esdevé
en aquest
cas concret, es
tracta duna
ensenyanga d'origen nostre, i lluny
d'ésser una copia i una adaptació del
-estranger, és una institució nacional i
que

estat

tot

prou

parlar

a

a

escriguin més deis signes convencionals
propis seus, la escritura corrent i vulgar,
enlaira la situació jurídica de uns i al
tres
Pestat superlatiu possible. Si fins
a

a

s'estilava com a excel.lent el medi
de fer parlar per signes als sordo-muts
escriure a la seva exclussiva manera
als cecs, la evolució pedagógica d 'aques
ta ensenyanga és més trascendental. I
el sistema és perfeccionat de tal manera
ara,

que

estat

al

sordo-muts—que

importancia trascendental; perqué el
conquerir que els muts arribin
parlar
el llenguatge fonetic corrent i
capir-lo
amb relativa facilitat, i que els cecs,

fos així, *les petites vides que

a

temo

deis

que amb

senyanga, peró aquesta necessitat és
més gran, tractant-se d'aquells qui va
guen pel món de les coses entre'l misteni
de Pinconegut; i si aixó és garantía de
la eficacia d'aquesta curació, es compren
perfectament que les bones Gerrnanes
de Sant Francesc i la Immaculada Con
-cepció —de les quals ara parlo—tinguin
un éxit tant falaguer en la seva empresa
perq-ué tenen el foc de la caritat cristia
na que`ls
dóna la fortalesa per complir
go qui és maravellós pels homes i grat

gics i
haurá

distingeixen,

de la capaci
ho hauría de
fer amb els cecs—entre els que no saben
i els que saben llegir i escriure. Pero
fins per aquest cas concret, la reforma
pedagógica de qué vaig a tractar té una
tat

allí Ja mirada és amo
i el dir és caritat i heroisme;

d.'idiotisme, se trans
formarlen i podríen parlar? No sería
_possible explicar-ho sense una forga
moral, vigorosa i potent, i aixó és amor.
_Bé és cert que sense amor no hi ha en
en

que
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període máxim de set anys
ensenyanga s'arriba a obtenir
sordo-muda, per exemple,
una conversa seguida
amb

un

d'aquesta
una

mantingui

determinada persona, capint les
que se li diguin i contestant-les
amb altres corresponents per ella pro
nunciades. Vegi's dones, si el progrés
és definitiu. Es ciar que vol una pacien
cia admirable; i és ciar que sol.11avors
la fe d'aquestes hero'ines ha d'ésser efi
una

paraules

cag i ha de donar aquella forga vigorosa
que Duilhé de Saint-Projet, en la seva
Apologie scientifiquc de la foi clzrétiene,
va

tant

ponderar.

Tot aquest esforg

es compren visitant
les secciTpns del coPlegi. La primera és
formada de nenes petites que no tenen
encara ni la més lleugera impressió del
soroll, ni tant sois la seva impressió
mecánica, tramesa per les vibracions
óssees; és el primer grau de Pensenyanga
i és el més important i el més penós,
perqué en aquest període comenga la
articulació de les vocals, de les sil-labes
i de les paraules; és el període inicial en
que fins cal educar la aspiració i la ins
piració de l'aire, la qual cosa s'assoleix
per medi del pronunciadíssim moviment
dels llavis, pronunciant i trarnetent les
vibracions pel -brag de l'alumna, la
qual va a descansar en la barba del pro

el

un

TUSELL

ensenyanga de qué
aveng positiu i una evolució en
la

llarg,

de la trascendencia

civil

espanyol,

Goma i cel.luloide.—Font

i deis altres Códics civils

-

Barcelona

honrada,

3

Apásits antisséptics.— Vila Vila, 89

jurídi

de la educació
d'aquests desgraciats;
pensem solament el criteri del Códic
ca

GERMAtIS
Fábriques:

trascendental problema deis sordo
muts i cecs. No puc parlar perqué fóra
massa

varis departaments que contenen totes
les substancies vegetals i minerals i de
queviures que s'usen més freqüentment
cada substancia porta el seu rétol, que
al tombar-lo deixa sois mig caixonet
obert, permetent veure a la sorda-muda
part de la substancia, peró no el seu nom.

Cotons, glaees i benes
Braguers i faixes ventrals a mida

*

parlo

desterrat prácticament. N'es comple
mentaria la Higo que se`n pot dir de
coses (parellament semblant a l'amprada
per la moderníssirna pedagogía italiana
i la suiga) i aixó les bones Germanes
que dic ho han sortejat tragudament.
Les alumnes pronuncien, peró cal que
sápiguen perque ho pronuncien. Per
aixó, i tractant-se de nenes, tenen valor
importantíssim dos mobles pedagógics
deis quals conve parlar. L'un és una
preuada joguina—i aquí está el seu
mérit—és una casa completament para
da absolutament amb tots els objectes de
qué les cases es componen; de la cuina
amb tots els dependents, fins la capella
amb els seus personatges i les seves ro
bes, etc. La classe de pronunciació es
fa cada dia, davant d'aquesta joguina;
no es pronuncia paraula
sens
que la
deixebla canvíi de lloc l'objecte la parau
la del qual acaba de pronunciar. Pels
demés objectes reals es valen semblant
ment, les professores, de tots aquells
que les volten i així, en el periode d'en
senyanga, la_ alumna no pot pronunciar
res que no ho senyali. L'altre
moble és
una caixa enginyosa,
subdividida en

Goma, Ortopedia, Higiene

meritíssima

Representa

fessor i va a parar a la caixa torácica
de l'alumna on apoia aquest la seva
má, per dar-se compte de les vibracions
trameses. I així s'educa mecánicament
la percepció del soroll.
Per la articulació de les vocals i de
les síl.labes difícils s'usa el sistema me
cánic de disposar la llengua i la gola
per mijá duna vareta de fusta amb la
qual s'enseja la llengua a pronunciar.
I de les síPlabes naixen, naturalment,
les paraules; i per concepció clara i de
terminada del llur significat i abast a
Phora, cal aprofitar les més favorables
circumstancies. El gest i Pexemple real,
per aixó, és un mijá eficaç i natural,
-pero el gest com a mijá d'expressió és

Botigues

Ronda de Sant

i magatzems:

Pero, !2.—Fontanella, 20

-

Enviem cataloga

a

Fax/flag:31es
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Drogueries
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•

•

En les seccions següents ja es troben
nenes que articulen i formen frases amb
la natural.calma i dificultat d'expressió,.
pero que les comprenen fins els que per
primera vegada, les senten parlar; la
professora mou els llavis molt marca
dament i ajuda laseva expressió amb la
de la mirada que encesamen.t vigilen les
sordo-mudes. Poc a poc, així van com
prenent els noms de les paraules i el
seu significat; i aquesta tasca es comple
ta per una de molt eficaç que és prácti
Es tracta, per exemple,
ca gramatical.
la pronunciació i el
posar
en
ciar
de
significat d'un pronom o d'un adve-rbi,
o
d'un verb. Llavores es redacten, i
copien les educades vares frases -on
figuren el pronom i el norn al qual fan
referencia, el" verb en. les seves formes
passives i actives, el significat del qual
expliquen el gest i les indicacions de la
mestra; tot aixó per medi de preguntes,
que repeteixen les sordo mudes, o siguin
les de la resposta donada a la inversa.
I semblantment, s'ensenya, de guisa
mecánica i gráfica,. la Aritmética; jo
recordo que vaig veure una senyoreta
d'aquelles que va fer, perfectament, una
operació de dividir per sis xifres, i al
tres sumaven i restaven amb gran. faci
•

litat.
realment important
ensenyança de la
de la paraula;
s'aparta aquest métode de la resignada
situació deis sordo-muts que sois saben
fer gests rápids i més b menys com
plerts, i fins aquí el pas no sería tant
gegant, per tal com el gest és iniciat en
el mut, i si educar el gest té rnérit, en
té molt més ensenyar la paraula als que
per defecte innat no la tenen; i és tam
bé• meritoria i sorprenent la educació
gráfica usual dels cegos, com fan les
Germanes de la Immaculada que permet
a aquell qui sab liegir, entendre la lletra
escrita en !carácter usual d'impremta per
un
cec
Tot aixó representa un gran
esforç i un mijá educatiu vigorós; la
institució és de origen valencia; el siste
fundat per
ma d'ensenyança va ésser
el sant, home i doctíssim escriptor Fra
Ponce de León, en Pany 1876. Ac
tualment té establertes a Espanya, 30
cases, 20 dedicades a la ensenyanç,a co
rrent i 5 especials per sordo-muts, 2 a
Valencia- i r a cada ciutat de Madrid,
Saragossa i Barcelona. La de la nostra
ciutat era fundada en el Desembre de
1903: i té així mateix montat en dit pas
satge un Internat amb totes les condi
cions higiéniques i d'ensenyança mo
dernes, manté una classe completarnent
franca qui es protegida per una Junta de
Senyores católiques, i per una modesta
subvenció que'ls dóna- la nostra Dipu
tació provincial. 1 és Ilástima que l'en
Es ciar
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que el

d'aquest Institut és la
pronunciació fonética

-

l'Epée—el mestre deis sordo-muts-cegos
—i al mirar les cares enceses d'aquelles
noies mudes i els ulls perduts de les
orbes, qui eren somrients, semblava

senyança deis sordo-muts que rnanté el
Municipi de Barcelona, no estigui en
les manš especialistes d'aquestes pro
fessores, els resultats de les quals al
guns verament admirables—i wis pre
mis que tenen concedits (entre altres
medalla d'or a la Exposició de Valencia
de l'any de 1909, i el paper lluidíssim
que representaren a la darrera Esposi
—

que el cor sentís tot el misten i deis po
bres infants qui caminen en el buit i en
la penombra, malgrat ésser a última
hora, besat el niu pel sol, cantar els
teuladers entre'l brancatge i sentir cap
del convent una musica débil i
a dins
trista corn un record,. que feien la casa
santament simpática, pero el cor en

ció d'Higiene escolar a Barcelona) són
coronament del seu.éxit pedagógic
Per aixó la simpatía inonda el cor de
qui les visita; en aquell niu de colomes
i pie d'ocells hi sura una idea fonda
ment

les

tristit,
en

tot

pensant

La

aquella primavera

hivern de la visita...

sirn.pática; jo recordava visitant-lo

paraules tendríssimes
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Tothom parla, en aquests temps nos
tres, d'educació. Com la paraula Cultu
ra, la paraula Educació s'esta posant de
moda. Els uns en-s parlen de educació
deis fills, altres de la deis ciutadans, al
tres de l'educació de la clóna, de l'edu
cació militar, etcetera. Mai com ara ha
víen preocupat a la gent els problemes
de l'educació ; i malgrat aix5, els que'ns
dediquem més o menys intensament a
l'estudi d'aitals problemes, solem quei
xar-nos continúament que la gent hi de
dica encara pocs pensaments. I és que
mai el problema de l'educació de l'ho
me s'havía presentat tant complicat com
La societat d'ara, molt més orga
ara.
nitzada i revolta que la d'abans, exigeix
una mena d'hornes i dbnes amb una pre
paració pera la vida bastant diferent de
la rebuda en el passat. No és pas que
costi molt de posar un home en condi
cions de guanyar-se la vida : en -aix.5
potser hem fet un guany ; co que és difí
cil és formar el cará.cter d'un homo, me
nar-lo per les vies de la pau,' i de la sa
lut de Fánima, comunicar-li el to opti
mista d'home que -esta content de la vi
da, no pel que guanyi o el que gasti en
viure bé, sinó perque troba la vida bona
en sa totalitat ;
co que és difícil és tam
bé promoure el bé social, favorir el pro
°Tés colectiu.
Nostres avis no's preocuparen segu
rament per a educar els nostres pares
tant com nosaltres ens preocuparem per
a educar els nostres fills, si volem edu
car-los bé ; l'educació deis fills era
abans una cosa natural. I, no obstant, és
molt probable que'ls nostres fills no re
sultin tant ben educats, relativament a la
seva
societat, com nostres pares ho fo
ren respecte a la del seu temps. La edu

cació és semblant a l'aigua de beure.
Quan l'aigua s'anava a cercar en cantis
a la font del torrent, era més bona, i més
fresca que no pas ara que la vila s'ha
tornat ciutat i la ten.im de pagar i ens la
porten a casa les company-íes. (Hi ha
coses que així que s'han de pagar tenen
menys valor). Aixe) no vol dir que no hi
hagi ciutats on, per un compte acurat,
no tinguin l'aigua millor ara, canalitza
da, que abans que l'anaven a cercar a la
font. Mes entre nosaltres—en el terreny
de la educació—no passa pas així.
Abans no teníem tantes escoles ni els
nois i noies hi anaven tants anys com
ara. Cert que no hi havíen tants xics que
haguessin apres el frances ni tan.tes noies
que haguessin teclejat el piano ; més
sembla que aleshores hi havía més pares
i més fills, i més ciutadans, que sabessin
els seus clevers. No hi havía tanta lletra
pel món abans, mes segurament hi havía
més esperit ; eren temps aquells de ma
jor candidesa.
L'educació abans no's produía princi
palment a la escola, sino a la- llar. Aju
claven a aquesta en sa tasca educadora
la vida en la comunitat, la intensa. ac
tuació en el sí de la esglesia, els tre
balls manuals en els oficis, els costums
tramcionals i altres agents consemblants'
d'aquella societat més reduída í més
tanca da.
Esdeving-ué la escola popular (dic po
pular per a distinguir-la de la savia, que
existía ja de molt més abans), i, des
preciant els organismes educadors que
fins aleshores havíen actuat de ferm so
bre els individus, volgué edificar sobre
noves bases. Aquestes foren els llibres,
el saber acumulat pels savis, els conei
xements ; se conreua intensament l'in.tel
ligencia de l'alumne i es negligí de for
voluntat, base del carácter.
mar
sa
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no's feu cas deis ulls, de le.s
prescindí quasi en
rnans de l'alumne ; se
absolut de tota altra activitat, fóra de la
,intel-lectiva. No's volg-ué tenir en comp
alió que havía jugat un paper tant
te tot
principal en l'antiga educació bio-social.
Mes els moderns pedagogs han anat
descobrint les causes de l'esterilitat de
escola instruccionista i han
-la antiga
-anat.cercant remeis als mals que patía.
I el curiós és que les innovacions de la
Inoa.erna pedagogía no són en 1 fons al
un retrobament posat-al día
tra cosa que
deis antics medis d'e-ducació. En termes
que's pot dir que en pedagogía l'antic
el suficienment- antic—és el modern. Ja
veurá el lector com no exagerem.

--Igualment

"

II
els crítics contra el regim
Al
absolutista de l'antiga, escola, per a re:,
baixar l'abstracció que representaven els
'libres i la paraula pedant del mestre,
comença de recomenar-se que al noi se
deixessin veure les coses ; car veient
les les comprenía i les recordava mellor
que no pas apren.ent de Memoria ço que
d'elles dejen els llibres o ço que'n deja la
paraula- verbal del mestre. Així feren la
seva aparició en la escola les lliçons de
coses,..formulant-se la teoría de l'objec
tivisme en la ensenyança. S'inicíen amb
aixe) les primeres espumes d'ensenyan-ça, educativa, comença d'albejar la pe
dagogía psicológica, que tanta ferrolla
ha fet; car tal cosa representa el reco
neixer que'ls sentits (el sentit de la vis
ta) tenen un valor en la instrucció.
Al mateix temps que donava la peda
gogía práctica a.quest primer pas envant,
situant-nos en un attre punt de vista,
podem dir que'l donava també endarre
ra.'En efecte, aital innovació pedagócri
ca no vingué a ésser altra cosa que la
rehabilitació d'un antic valor d'educa
ció. ? Que feia sinó apendre les coses per
medi de la vista el noi de la societat pre
escolar, el qual veia com en la llar i en
la eomunitat s'anaven desplegant conti
nuament davant sos ulls els diversos
processos industrials primitius, que po
día contemplar com l'avia filava, com el
teixidor teixía en el- seu telex- ; que veia
com les soques d'arbre eren portades del
bosc, com eren serrades a la plaça públi
ca, com a cal, fuster o a cal ca.diraire la
fusta era 'transformada en mobles i en
objectes útil:S per a la casa ; que veia
com el pages sembrava el blat, com ana
va creixent, com era desPrés segat i rnés
tard batut a l'era, com els sacs de blat
eren portats al molí, com allí el gra era
mólt i fet farina, com després la farina
era pastada a casa mateix, com se coíen
els pans a cal pastisser ? ? Pot calificar
se de descobriment pedagógic 9:5 que en
realitat no és més que trobar de nou
una cosa vella, la restitució' d'un valor
elemental de la educació biológica i so
cial tradicional ?
Després del descobrimént de l'objec
tivisme en la ensenyança,_ els pedagogs
s'adonaren que, adhuc essent molt pro
fitós per al noi que veiés les coses, que el
mestre les hi ensenyés, aixe• no era sufí
cient. Es precís que, ademés de veure
les, el noi pugui tocar-les les coses, pu
gui construir-les, pugui fer-les i desfer
les; és necessari que el noi es mogui
actúi 1 naix la teoría de la auto-activi
tat. del noi, patrocinada principalment
tronar

-

•

•

•

per Froeber; la_traducció moderna nort
americana de la qual és el «learning by

doing »—apendre lent,
Mes ?qu'e feía el noi

en

la

antiga llar,

rublerta de processos industrials ma
nuals, i en l'antiga comunitat social, si
nó apendre les coses .fent-les ? Abans
hem suposat que el noi no més les veía
aquestes coses, que contemplava con-í- al
tres membres de la familia o els arte
sans
les executaven. Mes, en realitat,
aquest concepte és inexacte o incomplet,
car en molts d'aquests processos i que
fers manuals també eh l hi prenía la seva
part ; disposava d'eines per a fer les co
ses útils, el pare i la mare li havíen en
comanat certes responsabilitats de co
operació en la economía domestica. Jo
mateix recordo—i amb quina fruiciól
aquells dies senyalats de ma infanteáa
que m'era permes, per exemPle, pendre
part en algunes de les operacions do
mestiques subsegüents a la matança del
porc, que se'm donaven ims maneguins
o una Data amb
l'encárrec d'embrutar
me el menys posáible, que se'm deixava
un ganivet per a anar trocejan.t menu
dament la ca.rn a condició que no'm ta
llés els dits, que se'm permetía partici
par en el fer boafarres sempre que ma
nipulés els embuts com era degut, etce
tera. ?Se vol un exemple més real d'a
pen.dre fent, d'educar el_ carácter en la
auto-activitat ?
Una altra de les innovacions moder
de la psicología, és el treball manual, al
qual es reconeix un sens fí de valors psi
cológics, etics i socials, en la educació.
Jo mateix—dispenseu-me que parli altre
cop de mí—jo mateix atribueixo la peti
ta habilitat manual que pugui posseir,
la traça en adobar objectes quan convé,
la facilitat en el maneig de les emes, a
l'ocasió que tinguí a casa deis meus pa
res de familiaritzar-me ámb el martell i
la llima, amb la serra i el ribot, amb
l'escarpa i l'aixada. Heusaquí un nou
valor antic d'educació que ha eátat tro
bat de nou.
Per*a l'educació de la dóna, lá peda
gogía delá nostres dies precónitza la en
senyança de la economía domestica, la
ensenyança «menagere » ?Es aixó un
nou i veritable descohriment educatiu ?
De cap, manera ; és, pel contrari, una
invenció tant antiga com la llar. Les
nostres avies disfrutaren de les excel
lencies d'una escola menatgera com no
la tenen nostres germanes ni la tindrán
les nostres filles,—la antiga cása pa-triarcal. Les nostres avies-tingueren una
mestra en economía domestic'a «com no
la trobaríem ara en cap col-legi,—l'an
tiga mare, la excelsa mestressa catalana.
La floja de l'antiga llar era iniciada gra
dualment en les múltiples tasques de la
casa ; i no pas- amb lliçons teariques so
lament, sinó d'una manera auto-activa,
aprenent les coses fent-les, executant
.
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responsabilitat, que és la mellor
d'apendre-les. El cosir, el ren

tar i passar bugada, el planxar, el cui
nar, el netejar la casa, l' assecar i pre

parar fruits per a l'hivern,
fer confitu
res, el fer botifarres, el pastar i fer el
pa ; i tantes i tantes altres ocupacions
ca solapes
propies de la dóna, devíen
apendre's a fer segons una manera tra
dicional,,resultat de l'experiencia i .de la
saviesa de les precedents generacions.
? Voleu menor- manera per que la dóna,
la futura mestressa, es penetri be de l'es
perit domestic i de l'art de governar la
casa ?
Heusaquí un poderós valor d'e
ducació tradicional, pel qual la 'moderna
escola no pot oferir més que pálids subá
tituts.
Un -altre moviment que veiem que
pren gran volada dins la pedagogía deis
nostres
dies, especialment als Estats
Units, és, el de l'educació industrial. Se
tendeix a substituir el llarg -aprenentat
ge del noi en els tallers i fábriques per
una competent preparació tecnica i ma
nual en la escola que'l capaciti al mateix
temps per a compendre i preuar els valors sócials, humans, del treball indus
trial. Tampoc és aixó una invenció edu
cativa d'ara, sinó que no és altra cosa
que una restitució de l'esperit deis an
tics greniis d'arts i oficis, que es fa a
l'educació ; de l'esperit d'aqueixes in.sti
tucions admirables d'educació i de pre
paració a la vida del treball i a la social,
que els moderns invents ínecánics i les
follíes democrátiques actuals han tirat
desgraciadament per terra, substituint
les per associacions de resistencia amb
les quals quasi ni es poden comparar.
El metode i l'esperit deis Estudis de
la Naturalesa en: la escola elemental, és
una altra de les innoVacions modernes
de la ensenyança que té el seu paren en
l'antiga educació. El noi d'abans, com.parat amb el ,d'avui de les ciutats, va
viure més en contacte amb la n.aturale
sa, va «Coneixer més d'aprop els ele-ments, se va familiaritzar amb els hábits
i manera el'ésser de no poques plantes
o animalS.
Altre tant podríem dir arrib referen
cia al punt importantíssim de la educa
ció física.
Finalment, considerem el moviment
recentíssim, d'última hora, de la peda
gogía social. Aquesta no és tampoc, es
trictament parlant, una invenció deis
nostreS díes. Ho podrá ésser la seva teo
ría, mes la Cosa existí ja en el passat de
nostra societat. La antiga llar, tant am
pla i patriarcal, amb pares i fills en el
seu sí, amb avis i nets, i fins amb bes
avis, era un sagrari de la tradició, era
una fermai garantía per a l'esperit de
continuació de la raga; més que aixó,
era una alta escola de nacionalitat, un
troç vivent d'historia del poble. Als
membres més joves, en la llar patriar
•

•
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cal,

sels trametía directament bona part
de la experiencia de dugues o tres ge
neracions. En forma, a voltes, de pro
verbis, rebíen els consells sublimats per
una llarga
vida. Els nois eren també
iniciats en la observancia de les lleis de
Deu i en l'exercici dels drets i devers
del poble; rebíen el contagi directe deis
grans amors i deis grans odis de la ra
ça i apreníen a ésser fidels a les institu
cions socials. Fóra ja de la llar, en les
solemnitats religioses, en -les festes tra
dicionals, en els costums populars, s' a
cabava d'afinar el sentit de la educació
social i patriótica, aqueixa educació de
la qual la actual escola, impotent i nega
tiva, deixa orfe al noi, que és el ciutadá
futur.
III
Una ensenyança fonamental pot treu
re's d'aquestes semblances que s'acaben
d'establir entre el nou i el vell en edu
cació. I és que, al voler governar la vi
da i els destins d'un poble,----del nostre
poble,—es precís prestar aten.ció a la veu
de la raça, i, sobre tot, no deixar-se por
tar massa per pures teoríes racionalis
tes que poden menar als més dolorosos
extraviaments. En ço que a la vida deis
pobles se refereix, la Tradició té mol--

Vegades ses
compren. pas.
tes

,

raons

que'l Progrés

no

Cal que anem endavant, mes sense
deixar de mirar enrera. Es precís cons
truir de nou, car és llei fatal, de la civi
lització ; mes devem fer-ho destruint de
lo vell llegítim tant poc corn se pugui,
aprofitant per a les construccions ac
tuals i del futur tot alió sa i insubstitui
ble que ens pugui proporcionar el pas
sat. Es n.ecessari ser conscien.tment con
servadors de ço que és bo en lo social
tenir un gran respecte per les construc
cions bio-socials de la raça ; car l'ins
tint d'aquesta sol ésser un guía més se
gur que'l talent deis pensadors. En fí,
cal assegurar a la raça la Santa Conti
nuació, costi el que costi ; que'l passat
estengui bé els seus llaços al present ;
que'l present sigui tingut en compte en
el futur ; que els nostres esforços patrib
tics, humans, espirituals, resultin units
als deis nostres avantpassats, i que'ls de
nostres descendents siguin sumats a nos
tre impuls cultural—tot com una Cade
na,—per a l'unitat, per a la fortalesa,
per a l'enlairament i la gloria 'de la nos
tra raça.

A l'advenir la escola popular volgué
trencar tot llaç de continuitat amb la
llar que l'havía precedit com organisme
d'educáció. Després d'una. pila d'anys
d'esterilitat educativa la escola popular
sha orientat cap als camins de l'efica
cia. Al voler cercar valors reals d'educa
ció i de preparació veritable a la vida,
s'ha trobat que no feia altra cosa que
retrobar l'antic. Catalunya conserva en
cara bastant viu el seu esperit tradicio
nal. Sobre aquesta reliquia preuadíssi
ma cal construir una Pedagogía de la
Santa Continuació ; que nostra moder
na Escola tino-ui un esperit de continua
ció amb la
amb el gremi, amb la
comunitat cívica del passat. I així farem
obra netament científica a l'ensems que
purament catalana.

llar,

MADI

HOMS

Donya juanita
questa nova amiga
Som fii
i per

ges,
vaig

segón d'un arrendador pa
fogir de terroços i llegum,

d'estudiants
caure dins una casa
pagesos ; peró prest me cansá tanta con
tinuació llegumera.
Un oncle meu, germá. de mon pare,
me recullí quan sabé lo tnalament que'm
trobava dins aquell niu d'espartants for
çats.
Aquest oncle es mal geni, avar i
egoísta; peró és home de bé : cosa no
molt rara, quan ne velem tants que són
amables, generosos i caritatius, i no dei
xen d'esser uns gran.díssims pillastres.
Mon oncle En Mateu és un fadrí més
que veiardo, tonsurat per cápela, o cape
la de baCinet ; aquell trajo E dóna el
privilegi de poder anar brut i despelli
çat sense perill de tronxades. Sempre
ha viscut amb una criada que un temps
no era tant vella com és ara i que sem
pre l'ha cuidat com a cosa propia.
Encara no'm puc explicar el motiu
quel moccué an aquest sant home de car
regar aml els gastos de tenir un nebot ;
i després d'haver-me romput el cap mol-tes vega.des per endevinar-ho, no veig
altre remei que atribuir-ho a que és molt
animaler.
En quant a Na Rosa, sa criada, tinc
que dir, per no faltar a la veritat, que si
bé no ha pogut mai cuidar-me com una
mare, sempre m'ha tractat com una tia:
cosa que m'ha fet creure si ella en tin
dría un poc de cama.
Estampat aquest clássic empadrona
ment, i després de dir que mon pare
morí de cortanes al cap de dos anys que
jo vivía ámb el meu oncle, i que ma mare
ja era morta quan vaig passar a Pal
ma, me sembla que puc comenc,:ar a cor
respondre an el títol d'aquesta malanada
historieta.
-

"

II
No
ta el

es

que puga dir 'd'una manera

temps que ha passat des que

cer
co

sem

amunt.

Com es temps yola depressa per tot
hom (fe:ti-a per ses classes passives), amb
un tancar i obrir d'uis vaig trobar-me
fet un homonet; i com no és bo mai fal
tar a ses santes conveniencies
-vaig tenir es gust, gracies a sa generosi
tat des meu onclo i a sa quantitat que
cobrava de ca-meua, de sortir de dins
aquell jaquet, amb tanta satisfacció com
sa de sa crisálida quan surt de dins s'es
treta ballaruga, per aixamplar ses ales...
d'una levita llarga i fonada, de panyo
comú.
A un horno de desset anys que per
certes raons tant fortes com un bastó, no
pot beure ni fumar, no E queda més re
mei que enamorar-se, perque aquesta és
.s'única gatería que fa sa destroça de
part dedins ; i ja que havía determinat
triar una atlota, vaig fer com ets atlots
quan van a sa Porta de Sant A_ntoni a
triar una anyella amb sos pares ; la vaig
triar de cinc cortés, grossa, grassa, ben
plantosa i ben morena, arnb una parau
la, sa que m'aparesqué més acabada de
tot el món de senyores que jo coneixía;
perque és menester sebre que ses colum
nes d'Hercules del món coneo-but per mí,
eren ses dues segones de la 5eu.
Més enllá, passaven novíes i 'canonges
fent giscar ses seues sedes ; atlotes i
subtinents, fent renou amb sos ventais o
sabrets ; pero jo no guardava dins sa
meua memoria cap fisonomía, fóra de,
ses que cada diumenge
festa miraven
l'ofici, ensistades entre'l cor i l'altar ma
jor, i entre totes elles brillava en mig,
com ses llevors d'un girasol, s'hermosa
Donya Juanita.
-

Donya Juanita; pero per poc ha
de fer vint anys, perque'm recorda que
era el primer que jo vivía a Ciutat, i
nec

peró'm

nostra ;

bla que és trabai escusador, tota vegada
que aquests tipos són molt coneguts a
Palma., i sobre tot per la vila d'avall. Fi
gurau-vos una d'aquelles senyores fetes
a punta de
compás i que per lo mateix
heu tenen tot redó, tot fóra sa llengo,
que solen tenir-la, en- forma de llanceta,
i moltes d'elles es nas un poc aficionat
a s'astronomía, perque sempre mira per

a

'duia un jaquet de panyo negre molt es
canyat de sises, i ja'm cridava l'atenció
aquesta bona senyora, que en aquell
temps era una nin.a de dues dotzenes de
Geners, morena, d'uis set-mesons, afa
vorid.a d'espatlles i amb sos peus un poc

girats pe'

ses

botigues.

Encara que jo par que'm faça troços
per fer ressaltar es seus defectes, no li
faltaven certs atractius, i a més
tenía una manera de mirar molt expres
siva, un conato de mostatxillos que li
feien molta gracia, i certa positura ge
neral que deixava endevinar que quan
fos acabada de fer sería dóna de pit, i
que no deixaría passar cap ocasió sense
fer tot lo possible per traginar un cató
lic an el cel, per s'aspre camí del sant
matrimoni.
Poca pena me costaría omplir unes
guantes planes per donar an els rneus
lectors sa fotografía a la menuda d'a

III

Desque me vaig determinar a esser s'a
dorador d'aquella hermosura, es meus
uis pagaren la festa. Abans mirava de
pie l'altar major i de coua d'ui ses ni
nes ; després vaig mirar de pie sa nin.a
des meus pen.saments, i de coua d'ui
s'altar.
No se torbá molts 'de diumenges a mi
rar ella
amb menys devoció ses estam
pes des seu districcionari, per clavar-me
ets seus uis negres cada vegada que gi
raya. fuia,
i les girava ben sovint ; sa
seua boca ja no se movía tant, porque
confegía més poc, ni se pegava tantes
llepades instantánees an es mostatxillos
quan havía endevinat, sense returar-se,
una paraula de més de quatre síl-labes;
fins que un día quan s'aixecá per ajo
noiar-se, vaig veure que me mirava fent
sa

mitja-rialla.
Donya Juanita

-

meua! 1
No puc descriure lo que passá per
era

-

-

--

-
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Sa sang tornava arrera
dins
per dins ses meues yenes, aturant-me sa
espiració ; es llums me semblaven es
es rneu

frenes

cor.

enrevoltades d'espires ;

ses

co

lumnes se bellugaven..., i lo pitjó de
tot és que me pareixía que ella sentía lo
que jo sentía, que ella passava tot lo que
jo passava ; i fóra de mí, loco, perdut,
rnort, enamorat, vaig fer una reverencia
mal feta, fogint atropellat de l'Iglesia.
; Ja era hora!
S'aire pur des Mirador me serená un
poc, i totduna que vaig tenir conciencia
des meus actes, totduna que vaig poder

reflexionar, no se presentá davant es
esg-laiats altre camí més curt
per dur-me dret, dret, a sa felicitat, que
corre a comprar-me un capell de copa

meus uis

alta i un bastonet amb borlins. ;Era pre
cís posar-me a s'altura de ses circums
tancies !
Encara no havía acabat l'ofici, i ja es
tava jo recolzat a sa paret de davant es
portal d'Almoina, esperant amb una
postura de .seductor de novel-la que sor
tís ella; i mentres tant, procurava agon
tar s'equilibri des capell, cosa no molt
fácil en dia .de mestral, per un que'l tra
gina per primera vegada.
Sortí ella donant-me totes ses proves
d'admiració i d'amor i fent-me Veure ses
estrelles a cada uiada i a cada atibada
de mosques que feia amb so chal de
punt de red.
I tant frágil és s'humanitat, que -vaig
determinar seguir-la, fent renou amb sa

vergueta!

;En Pau

se

feu /libertino !
IV

Cada

diumenge

Don ya
de sa seua mu
mai, fer un poc de voltera abans de re
tirar-se; i es qui saben com se pesca al
bou, no extranyarán aixó.
Per() aouell día se'n va anar cap dret
a caseua, lo mateix que es falcons
quan
han pogut aferrar un colom més torpe o
Inés atrevit que ets altres.
Jo, seguint-la de ben prop, recuía
amb sa mateixa febre que En Nei-Nei
recueix ses puntes de xigarro, ses mira
des que deixava caure, cada pic que gi
raya. cantó o que se componía es chal,
-fins que es sol des meus pensaments se
va
pon.dre dins una escaleta de davant
acostumava

Juanita, acompanyada

sa

Llonja.

S'hora-baixa d'aquell mateix día, vaig

passar per davant es seu balconet.
Per casualitat ella prenía la fresca,
encara que mos trobessem a mitján
Ja
ner, i me saludá amb tal expressió de
que me faltá valor per

benaventurança,

-
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mirar-la dues vegades i per
voltar es
cantó de sa Dressana. Per lo
-mateix,

vaig passetjar i passetjar fins que's fé
fosc, i llavor vaig aturar-me
salu

A la fí
la

vaig conseguir

arribar davant'

casa.

S 'hora-baixa, quan anava a despedir
me,
me havía dit ella penjant-se molt an
dar-la.
es ferros
des balcó :
Ella me contestá, li vaig dir
que feia
—?Quina senya me vol fer, Pau ?
malta calor i me respongué que
per aixe)
—En Figuera tocará les nou.
cada día an aquella hora prenía la fres
—Bé, pera veu, com vosté pot tar
ca, i que havía sortida més
dejorn que dar un rato o anticipar-se un breu ins
de costúm perque se trobava
afectada
tant, i... no ho dic pe' sa serena ;
pe
des nervis.
ró es veinats...
Aixó, naturalment, me doná ales, i li
—?Vol din que es passar serena no
vaig mig dir que desitjava parlar des
l'incomoda a voste ?
pai amb ella.
—Ja veu, hei estic tant acostumada...
Se posá a riure, i sense voler, me
mos
quan veranearn a Son Tívoli.
trá dos enfilalls de penes,
preguntant
—a Que cau a la muntanya ?
me amb moka gracia amb
quí conver
—No senyor, an es Molinar.
saya Ilavor.
voste, Juanita, ?quina senya
Aquesta sortida tant original me va vol—Diga
que faça ?
deixá un poc enfrescat.
—Sa que voste vulga.
Pot imitar
Peró després, amb so coratge que
qualsevol
animal, perque per aquí no
sernpre m'ha estat característic, li vaig
n'hi haurá d'altre.
dir que desitjava conversar amb
ella
Peró, la veritat, encara que jo tenc
d'una manera tranquila, a una hora que
grans disposicions per escarnir d'ase en
passessen menos inglesas gats i menos
avall, quasi totes ses criatures irracio
pescadores renoueres ; i després 'des diá
nals, en aquell moment no Me sentía in s
leg que en tals circumstancies és de cai
i mentres procurava pendre un poc
xó, quedárem en que a les nou sortiría, pirat,
d'ale, recolzat a sa porta de S'escaleta,
aquell mateix vespre, an es balconet;
vaig sentir su mare que li deja baix-baix
tot, per supuesto, d'amagat de sa mare.
a ella:
Que no sia un altre pipioli com es
V
cadete!
—No, mumai, lo que és aquest, me
Aquesta cita, (i d'amagat), i davant pareix
un galán de moltes prendes,
molt
sa Llonja, i a les nou
d'una nit de Janer,
formal i molt amable...
i essent sa primera a sa que jo campa
--Es ver que li he reparat, a la Seu,
reixía, era per mi i per ses circumstan
es coll de sa camía i ses
solamentes de
cies que l'acompanyaven, unes cartilles
ses botes, i no hei vist ni
mitjes soles ni
de seductor; i amb sa alegría natural
rivet de dol... Vals posar que encara
an es qui se traba en camí d'arribar a
sa
no t'ha dit amb que compta
per man
realidat des seus sómits, amb quatre
tenir-te segons sa teua classe ?
!Ama
gambades vaig trabar-me davant sa por
ble, amable!
també
són
amables
es
ta de casa, que era una entrada des car
potons d'una moixa abans de treure ses
rer de la Pau.
ungles
Per tenir més pit, vaig engolir7me un
—Peró, mumai, voste se sulfura sen
tall de talec amb un cantó de pa more
se motiu, encara no he tingut
temps de
no, i me vaig encapillar una madrilena
sondear ets arcanos de sa seua posició
peluda -color pansa, que m'havía costat social...
rnés costipats nominals que duros efec
—Mira, si vals que t'entenga, conver
tius per arribar a despenjar-la d'un bu
sa clan, pera jo te dic a tu,
que en temps
zar-de robes cosides.
meu, sense gastar tants de cortillos amb
Mostrant ses gires i ses sota-gires i
entregues, i sense parlar tant porificat,
sortejant ses ratxes de mestral perque en veure un en-jove, d'una
llego lluny
no se desbaratás, s'emboç, vaig
pendre ja sabía quin pa l'assaciava i de quants
es rumbo cap an es paradís terrenal,
que
punts se calçava...
pes vulgo ignorant era una escaleta acu
Les nou!
bada, ab ratjoles de Valencia plenes de
—Ailszó te dic: enllepoli'l, que es dolç
figures grotesques que volíen esser nans fa gamitar... i no'l m'escalives...
nanes.
Aquesta conversa, en lloc de fer-me
Quan girava es cantó des carrer des fug-ir més que
depressa, va Len-me ena
Ví, es meu con pegava bots dins es meu morar més i més,
per
senzilla raó
pit, lo mateix que una guatlera esquiva de que me fé avorrir desamort
a la se
engaviada de fresc; tanta era s'emoció nyora Catalina (sa mare) ; i aplanava
i es torbamen.t que jo sentía.
d'aquesta manera totes ses
a

...

...

...

dificultats

rcelona

poríen
gués mirar
que

aturar-me

es

que

jo

—Si

la po
de

sogra meua...
Amb una paraula:• des d'aquell mo
ment vaig començar a esser genre.
Es balconet s'obrí i comparegué ella
quan jo siulava es final de la Lucia, i
quan per casualitat molt poc rara En
Jané, (epoca de temporada), es Don
Juan gatuno d'aquell barri cantava un
duo de La Traviata amb una moixa viu
da, dalt una terráda de sa Llonja.
No sé per quina senya sortí es 11u
menaret blau de ses meues esperances ;
pero lo cert era que ja la saludava tot
gojós, i passárem una hora llarga can
viant beneitures meues amb coqueteríes
com

a

qúe'm

:

jo

no

re

pebres de quatre cornalons i ses
llampugues i pámpols ; i jo no faltava
jornalet, festejant

i posant damunt

ses

sense
armes

no
en
sa meua intel-ligencia, per
tendre ses indirectes que queren com a
calabruix damunt mí, i que no'm deixacara, es
ven pendre ale, sobre es mostrá
çonversá des veinats, i s'hivern que s'a

tota

Es per dernés dir que sa mare d'ella
sabía res, encara que cada vespre jo
li sentía dictar sa lliçó a sa meua cán
dida paloma.
Un vespre, (sempre em recordará, era
es dissapte de Sánt Miguel), vaig tro
bar-la a ella rnolt freda, i totduna vaig
atribuir-ho a una aigada que havía cai
gut aquell matí ; per?) després d'un ins
tant, era cosa clara, per mí i tot, que es
távem en crisis.
A força de vomitar juraments, pro
testes, promeses i paraules de desespe
rat, vaig lograr que entre llágrimes ten
dres i gemecs amargs me digués que jo
l'enganyava, que era un tirano, un ase
sino de cors amorosos, un vampiro d'á
nirnes pures... Amb una paraula : puc
fer-me de la Commune, i estaré ben
descansat que no hei haurá cap neo de
dues soles que de mí diga lo que ella
deia de mí.
Darrera t-ot aixe), vengué sa part més
'lastimosa, venc a dir, sa part románti
ca, especie de recopilació de totes ses
ridícules tempestats de s'ánima, que ha
vía lletgides entre números romans i
punts suspensius, a ses novel-les casi de
balde que prou- bons doblers li costa
No hi faltaren tombes fredes, sole
dats tristes, convents ombrívols ni coves
misterioses, ni s'eterna cançoneta que
serveix sempre de tro final an aquests
focs artificiosos de ses ánirnes artifi
:

No tenía altre remei: lo mostrar
cosa!
o mostrar una altra

sa

cara...

GABRIEL MAURA I MONTANER

(Continuará).

•

castellá la y de rey és vocal; en reyes és con
sonántiea En cat. hi ha dues vocals conso
nántiques, que són i, u intervocáliques.
Consonants dobles. L'it. és la única llen
conso
gua novo-llatina que conserva les
nants dobles del llatí: vacca, yotta, grossa.
L'it. redobla també moltes consonants: ac
qua, doppío, febbre, generalment les dobla
darrera l'aecent secundan: tólleráre, ?Leca
démia.) Ultra aixó redobla molt sovint les
consonants inicials Ex : a me (pr. amrn.?).

assimilació amb la següent:
Davant b, p m.
»
t, d, s,
r, /2,

Davant

no

cioses

mossona...

En cat. tenim consonants dobles en com
binacions com cap pas. (Cp en fr. frappe

.

costava.

ven.

...

Consonants nasals í liquides.
Hl ha tres nasals: in, bilabial; n, dental,.'
ny, palatal; totes tres sonores.
contacte
Per produir una nasal s'estableix
de dos órguens, peró baixa el vel del pala
dar, verificant se una ressonancia nasal.
novo-llati
M i n són a totes les llengües
nes; ny manca al rumanés
En sil laba inversa hi ha moltes nasals per

sos

an es

plaça.
de din.s
Bé vaig tirar arena enderrera, bé vaig
saltar sa valla, bé vaig fer es retgiradíç ;
no'm posava bé per una
res va valer. Si
estocada, me posava de lo rnilló per des
cabellar-Me; i a la fí vaig envertir sa
muleta, es dír, vaig quedar en que l'en
demá, (diada senyalada), mostraría
cara!
?Me demanau si vaig dormir aquella
Ni un criminal romá condemnat
nit ?
estava més retgirat que jo.
a ses fieres
Presentar-me jo, pobre estudiant pa
ges, davant una sogra, i de la ribera, i

pas

VI

Vengué es temps de ses carxofes, ven
es
gué es temps des melons, vengué
temps de ses Ligues flors, i es setembre

plányer-me

n'he vist sortir mai cap de viu

no

Cátedra de Llengua Catalana

persianes.

cap vespre

que'm

1913

sa

que es tigres, lleons, hienes
en
demés animals elástics, mai s'acalen tant
salt per fer presa.
com abans de dar un
Quan jo començava a creure que alló
per molta que
era bilis estentiça i que
havía
de quedar
tenguda,
n'hi
n'hagués
ja ben poca, me sortí en que encara que
renyina de sa ma
no Los més que pe' sa
a
re, no tenía un més de vida; perque
pesar que havía fet tot lo possible per
que Donya Catalina no's sospitás, sa
li'pre
mare ja ho sabía tot, i tot lo dia
per
rei,
fii
de
bort
o
guntava si jo era
que o bé no poría passar envant, o tenía
per a menos pujar aquella escaleta.
He vist braus recelosos i mal inten

VI

amb

sabía lo

peró

caure

No passaven instants
comanás amb 'gestos i paraules que con
versás molt baix, perque sa n'are, no
prengués qualque sospita ; lo qual ajudá
molt a que jo no perdés ni' una paraula
'de ses que sa mare li apuntava de dar
ses

Jesucrist !

Juny

cionats, novillos que la sabíen llarga ;

esposa teua, sois heu seré

Mai l'havía trobada tant alegre ni
de sa
tant complacent, ni tant poc fia
i
no vaig
abans;
vespre
com
es
mare,

es

sense

som

saya.

Qualsevol pescador hagués passat i
deu minuts,
mos hagués sentit conversar
-que
es balcbnet
clar
ja hauría vist ben
peix
carrer la mar,
era sa tenassa, es
de
ral.
tiradora
jo, i ella
sa

no

La veritat

seues.

rera
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1

.

»

j, //
0,9.

f.

.

.

.
.

m

pas).

z,
n

.

x,

»

.

bilabial (sernbla)
dental

En cat. tenim mm en paraules d'origen
savi i també un i 1•1. No s'han de considerar
lletres dobles 9'9', ss, gg, cc, peró sí la del
sen.t
d'addició. En-paraules com espatlla es
doble,
en
Betlem
una
1
en
una 1/ doble (1111),
set mana una mm i en cotna. una 92,92. ni ha
nexes
també geminació de la plosiva en els

(renda)

palatal ("=---ny) (etnget)
velar (blanca)
.9n o u bilab. (cámf ora)
9i

n

Consonants laterals. Són la / dental i la /
palatal, així anomenades porqué al pronun
ciar-les l'aire passa pel costat de la llengu_a
La / palatal és representada per 11 en cat.
cast., per /h en port., per gli en it Existía

e/: noble, regla,
També amb el prefixe ad,

bi, gi, pl,

antic i en fr on ha estat reempla
per i consonant.
La / catalana i la 1 castellana són dife
és una dental pura cona la
rents. La cast.
peró la del cat. és :un xic
del fr. i la de
valeritzada, eom la de l'anglés, menys vale
ritzada que la del port.
Consmants vibrante. La més freqüent és
la dentRI, com la r de car.
El cat., cast. i port. tenen dues r extremes;
són les de :caro i carro; la una molt débil,
l'altra prolongada, on les vibraeions es pro
du_eixen amb gran violencia. La r uvular
del francés del nort és estranya al eatalá.
en

ruin.

,

VII

Palatalilzació de les consonants.
Les consonants del llatí eren: p, b, f,
n, r, 1, j
s, c, g, h,

-

cat. no hí ha, com en francés, m, n, /,
eompletament sordes per assimilació
(prisme, autre, peuple), peró hi ha una m en
sordida cap al final del seu temps de pro
nunciació, com ample, diferent de sembla.
Semiconsonante. La i és la vocal més es
treta; si a.costem una mica més la llengua al
r

-

que cal per pronunciar-la, arri
ba un moment que se sent la fricció de l'ai
re, essent difícil marcar el límit. Els fonéti
cistes francesos troben que la i de bien és
consonant. El fr. té tres vocals consonánti
ques que SÓD_ i de i//, ou (=u) i u (=it). En

paladar del

admirar,

com:

adquirir.

çada

En

triple, miracle.

-

l'imperi
Al final de la república i en tot
'latí.
Es
consonántic
sistema
caigué la h del
palatalitzaren e i y donant una e palatal i
com ccelum és en
una g palatal. Una paraula
ce2z, etc.;
rum. cel, it. cielo, fr. cid, en port.
fonétie,
can-vi
idea
del
dóna
la ortografía no
s
en fr. i
it.,
per
peró la e -val per tx en mm. i
mm. i it.
Generu
fa
,
per
x
en
cast
etc.
port ,
ginere, fr. gendr,e, cat. gendre, cast. yerno,
port. g enro.
Es vea, dones, la influencia de

e

i de i da

participen
vant la velar que es fa palatal; en
menys
els dialee
llatines,
totes les llengües
tes sarda.
Segueixen encara les
caru, cher; capra,
en fr. campu dóna champ;

palatitzacion.s;així

ch&vr e;

causa,

chose; caminu, chemin; cába-

dóna
llu, che:val. Igualment amb la g: gabata
gauta en llatí vulgar, i en fr. joue.
fonemes t, di s
En rum. davant de i els
trancada
devenen t trencada (---=ts), d
s

trencada (=x).

_
_

21 juny 1913
En it. algunes vegades s es torna ci, com
ando, etc.
La única palatal del llatí clássic és j =y (i
consonant) El llatí vulgar estén aquest sb:
ye gi =yi. Filio, paraula trisil lábica,
ge
passa a disil•lábica en llatí vulgar, filya; pa
en

dones: i breu
vo
lea dóna palya; tenim
vocal)
=y Aquesta y s'u
breu
(H—y;
e
cal)
neix amb altres cortsonants per a palatalit
zar-se; així es fa: dy =y, gy =y, absorbint-se

d, g Ex.:
Cat

radiu

majo
rajo

fageu

haya

faja

maig
raig
f aig

maju

sy

ssy

Exemple:
lija i vinea:

vina,

It.

Fr.

Cat.

Cast,

Port.

gli

ill,i

1

gn

gn

11
ny

lh
nh

Ii.

els reflexes novo-11a,tins .de f °foglia; f euille, fulla, etc.; vinya,

etc.

El fr. ha sofert fenónaens de difracció com
ban (amb n palatal) del fr. anhic esdevingut
en modern bain.
La r palatal no s`laa conservat en cap Ilen
gua llatina.
Rum.

(1)
Ex.:ctrect,arya

(an.t.)

sy
Ex :

It.

Fr.

Cat.

Cast.

*ri

*i.

ir

ir

ir

arie

aia

era

era

eira

is

*ij

*o tren.

casete

aire

ci

is

is

queso

cacio

cas

*8 tren.

*sci

as

angescia angoisse

congoixa

j
congoja

Port.
ir

queijo
con

go=

palatal
s palatal

-sty

»

sty,ssy, sky
Ex.: angustia

i
=--

ny

i
i

ry

mai
ra,i

També tenim:

ly

Rum.

/y dóna

Fr.

Port.

mayo
rayo

Cast.
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ry
ny

=

=

r
92

palatal

ostia

usa

ky

palatal
Ex

:

palatal
dica

I)» ro A. 1E'

tren

bracchiu

(1)

sky

cc,t

que

(amb

8

tren.)

*cci,zz,8
braccio

9

braç

bras

L'asterisc posat davant la
aquest es palatal.

brazo

representació dan

só

in

Ullft"

crisí constitucional
Plantejament

del

problema

El régim parlamentari.—Modalitat de parlamentarismg adoptada a Espanya.—Es una simu
lació del parlamentalistr e veritable.—Ficcio d'eleccions, d'opinio i de partits.—Qui deter
mina els eanvis de Govern dins d'ag_uest sistema de ficeions.—El torn pacffic.—Causes de
la criguda del torn pacific.—Els quinquenis i la majoria del «duplo» d<un vot, den Maura.
Pronuneiament deis Iliberals.—La politica den Moret a Catalunya. Perills de la situació
present:
aperlacio deis partits a la Corona,

No és pas un fet nou sinó tant vell
com el món, que'ls homes no s'adonin
desseguida deis canvis que s'operen so
ta els seus ulls. Miren les coses moves
amb els ulls plens de les velles i no les
que's pro
veuen. Així ve un moment

dueixen

aqueixes situacions confoses,

hores de desorientació col'lec7
tiva, caracteritzades per les actituts més

„aqueixes

contradictories.
passa allavors que's vol apli
car al nou estat de
coses, i als proble
mes i qüestions i conflictes que aqueix
estat de coses origina, les normes anti
gues, les solucions i les idees que ser
víen abans, que són adequades a una
realitat ja pretérita, i com que no en
-granen ni poden engranar amb la rea

Perqué

plens ja, quasi sempre inconscientment,
de l'esperit i del sentir i de la impulsió
l'estat de

de

coses

nou,

qué

Va for

mant-se.

-aquestes virades critiques que
s'imposa plantejar amb rnés serenitat,
Es

en

observació tots els
que més indispensable es fa
sometre a revisió í definició tots els
seus
factors. Ara que ha passat ja de
temps el fort de la febra produida per
amb

més

acurada

problemes;

nova, a l'empenyar-se en aplicar
les-hi, compliquen i agraven els
flictes en proporcions amenaçadores.
Ara hi som
un d'aquests moments

la darrera convulsió o sotragada d'aques
fonda crisí constitucional espanyola,
aban.s no s'n produexi una altra que tor
ni a soptar el món polític madrileny
que amb sens igual imprevisió frueix la
calma de l'anormalitat present com si
fos una normalitat definitiva, provarem
de plantejar el problema cercant, per
dessota les caracterisacions circumstan
cials i aneccIóctiques, els seus elements
essencials, esporgats de la brosta que'ls

perillosíssims

cobreix i dissiMula.

litat

con

en

les
crisis d'edat en la evolució deis orga
nismes, com les transicions en la vida
de les idees; deis sistemes, de les in.s
titucions i deis -pobles; hores exposades
a totes les desorientacions individuals i
col-lectives, perqué homes i grupus
parlen, com en la torra de Babel, llen
guatges que no s'entenen, els uns obeint
al sistema de sentiments i raciocinis i
solucions de l'estat de coses que desa
pareix o ha desaparegut, els altres
que

venen

a

ésser

com

ta

problema plantejat en l'actual cri
la vida política espanyola, és un
problema constitucional, un problema
El
si de

que afecta a l'engranatge fonamental
dél sistema parlamentan, o sigui de la
Corona, el Govern, les Corts, els par
tits governamentals i el cós. electoral.
La essencia del régim parlamentan i esta
directa o indi
en que'ls governs surtin
rectament del Parlament i del Parla
ment

depeng-uin i pel

vot

del Parlament

caiguin

i

I si la opi
dos grans partits,

Siguin substituits.

nió está canalisada en
que'l cós electoral senyali quin partit
ha de tenir el poder, i el Parlament i el
Rei quins homes d'aquest partit han

d'exercir-lo.
El sistema parlamentan i vigent a Es
panya de la restauració ensá. es el de
dos grans partits turnants en el poder.
Segons aquest sistema, allá. on és, no
una ficció política, sinó una realitat, els
canvis de situació (no de govern, perqué
dintre duna mateixa situació o etapa
de dominació d'un partit, poden succeir
diversos) ve assenyalat Pel
se governs
electoral:
són els electors, són els
cós
donant en les elec
els
qui,
ciutadans
altre
a
un
o
generals
majoría
cions
partits,
determinen
si ha
dos
grans
deis
de seguir governant l'un o ha d'entrar
a
governar l`altre. El Rei i el quefe
del partit que ha tingut majoría e-ri les
eleccions 'tríen allavors entre'ls homes
del partit els qui han de constituir el
govern i aquests segueixen en el po
der mentres compten amb el vot del
Parlament i la confiansa de la Corona.
Així els partits es perpetúen- en el poder
fins que'l cós electoral se pronuncia en
els comicis

en

contra seva;

conseguint

de govern Ilarguís
sirns com els den anys del ministeri
gran den Salisbury, com els 27 anys
encara en
curs del partit católic a Bél

devegades períodes

_

gica.
A Espanya
A Espanya el
seva

no

ha

succeit mai així,
en la

régim parlamentan i
sigui
part més substancial,
o

en

l'engranatge deis nuclis governants arnb
el poble, amb els ciutadans, no ha exis
tit mai. Perqué a Espanya falta lo que
és

en tot régim parlamentan:
ciutadans, falta el poble; per

essencial

falten el

a Espanya políticarnent no més hi
ha súbdits. El régim parlamentan i a Es
panya és com aquestes maquines de vi
trina, que simulen una poderosa in.stal

qué

lazió mecánica, peró clue's mouen sense
realitat de producció, sense eficacia, com
motor, no més quan una ma dóna vol.
tes al manubri, i imiten llavors, peró
sense una cerimonia, com un símbol no
més, tots els moviments de les instal
lacions veritables
Certament hi ha a Esp'anya la apara
tosa simulació de dos grans partits,
amb tot el seu encadenament de quefes
i juntes provincials i comités locals; hi
ha Corts, que són formades arnb un
seguit d actes que tenen totes les moda
litats externes d'unes veritables elec
cions populars; hi ha un Govern que's
forma dintre de la majoría parlamenta
ria i sembla sostenir-se per la confianca
de aquesta majoría.
Penó tot aixó és aparent:
partits,

Corts, eleccions,

constitueixen

una

vasta

286

CATALUNYA

mixtificació del régim democrátic, són
una ficció
d'institucions constitucionals
i parlamentaries. Tot el conjunt d'insti
tucions que formen el complexe sistema
parlamentani existeixen, són al lloc que
serien si fossin institucions vives, i en
granen

unes

.arn.b

funcionen; peró

altres i

en

es

mouen

i

comptes d'ésser part

interna i viva del poble, en unitat de
circulació i de vida amb tots els orga
nisines de la raça, resten externes, su

perposades
més amb

al cós

social,

l'epidermis,

en

com

contacte
una

no

careta,

empalmar amb les corrents de la
vida del poble, sense ésser vida de la
propia vida col-lectiva, sense rebre l'im
puls, el moviment, la direcció dels únics
que han de donar-la: els ciutadans, i
sense

cles de l'unic lloc en que han de donar
la que éš, no el carrer, ni la barricada,
ni les redaccions, ni els quarters, sinó
els comicis electorals. 1 a Espanya hi ha
hagut de tot: pronunciaments civils,

pronunciaments

manifestacions i

periodístiques,
menys

militars, bullangues,
revoltes, i imposicions

de tot menys electors;
del cós electoral.
que fa moure la máquina,

direcció

L'impuls

venint de baix, deis electors, ha de
veilir d'una altra banda; i es produeix
llavors la gran ficció, la ficció fonamen
tal. Com en els jocs deis infants, no ha
vent-hi rotació veritable d'estats de opi
nió, hi ha d'haver qui, suplint als elec
tors, digui: Ara la opinió és Iliberal, ara
no

és conservadora, és a dir, ara
han de
governar els ufis, ara han de plegar i
deixar entrar els altres. Qui ha de dir
ho? Veu`s-aquí el "punt culminant, l'eix
del sistema de ficcion.s de la vida cons

titucional

simulada,

que

funciona

a

Es

panya.
De la restauració ensa s'havía esta
blert entrels partits la convenció de suc
ceir-se en el poder per l'acord deis seus
quefes, en el moment en que'l quefe del
partit que governava estava cansat de
governar, o en que-'l quefe del partit que
reposava, no podía contenir ja més les

==.

impaciencies de la
i terminant petició

21

gent, i feia clara

seva

poder.

Es el torn
convingut, és el pacte del Pardo.
Així s'han produit quasi tots els can
vis des de 1875 fins al 1909. Quasi tots
els govern.s han caigut tenint majoría a
les Corts, i—previsió meravellosa—sem
pre les eleccions subsegüents als canvis
de Govern han donat majoría parlamen
taria al Govern nou, han ratificat el can
vi de partit o situació, i no pas amb un
petit desplaçament de vots, sinó donant
als nous governants majoría immensa,
una
majoría exactament, matemática.ment, igual a la que tenlen dos mesos
abans els governants de l'altre partit.
Mes, per l'octubre de 1909, es pro
dueix un fet gravíssirn que desconjunta
aquest habilidós sistema. Veritat és
que'l quefe del Govern, en aquell peno
de com en l'anterior, havía començat a
parlar de governar un i més quinquenis
seguits, mentres tingués el «duplo» d'un
vot de majoría contra la costum quasi
invariable d'alternar els partits cada dos
o tres anys. Veritat és que, com si
res

ponguessin

an

del

aquesta

quasi-denuncia

del pacte del Pardo, els Iliberals varen
seguir durant els tres anys de Govern
conservador una conducta desacostuma
da, començant amb la retirada del Par
lament i seguint amb una obstrucció
absurda de l'obra del Govern. Peró res
feia preveure una ruptura violenta del
sistema establert, quan per l'octubre
de r9o9, aprofitant-se de la campanya
internacional feta pels anarquistes i re

volucionaris contra Espanya i contra'l
Rei i contra en Maura, amb motiu de la
execució d'en Ferrer, els lliberals varen
reclamar violentment el Poder, amena
çant amb passar-se a la República si se
guíen governant els conservadors.
Així va quedar rompudá la cordiali
ta.t entre'ls dos partits turnants i els seus
quefes. La implacable hostilitat declara
da pel partit conservador an en Moret i
la séva caiguda, va ésser una temptativa
per a restablir la, per a reinstaurar l'en

izierixnEen,",

ry»

granatge deis dos

e>

d'Espanya-20

!' mportanto
—

C5 X

sucursa1s amb

]Elp 'iç'

'31-•

<al. /Y

va
fra
passant aquests tres
de dominació lliberal enfondint

anys

entrels partits, que
declarar definitiu, irrepara
N.a= i el partit conservador
banda i la premsa lliberal de
més l'abim

encara

ha-

ble,

vingut
en

a

d'una
l'altra.
El torn
terna.

convingut

dels partits és a
ha caigut definitivament;
torn suposa una cordialitat, una

Més,

Aquest

armonía,

una

coincidencia substancial

d'orientació, procediments

i composició
deis dos partits que han desaparescut.
En comptes d'acostar-se, s'allunyen cada
dia més l'un de l'altre. En comptes de
cercar amistosament punts de contacte,
bases de convergencia,
divergeixen,
cauen en l'órbita de radicalismes contra
posats, graviten, ventats per l'odi, vers

irreductibles, inconciliables.
Catalunya ha tingut una part princi

extrerns

palíssima

en

aquesta tran.sformació. Per

deturar la embranzida nacionalista de
Catalunya, conservadors i lliberals varen
voler aixecar les classes proletaries con
tra`l regionalisme, i en Moret va enviar
a

agitador republicá, aqueix amic
tranyable per a qui van obrir-se de bat
un

en

bat les portes de la cambra mortuoria
del gran enemic de Catalunya, quan ja
s`havlen tancat per a tothom. Peró Pagi
tació de la opinió no va ésser simulada
sino real. Per a combatre una opinió
viva's necessitava un'altra opinió viva
també; per a barrar el pas a una multi
tut d'electors reals callen altres multi
tuts d'electors veritables. Així per Pac
ció directa de la Lliga i p?,r la seva re
percusió en el camp republicá varen
formar-se a Catalunya dos grans nuclis
d'opinió, dos partits vis, com els dels
altres paissos: i al topar aquesta força
popular amb el mecanisme artificiós de
les oligarquíes governants, ha esdevin
gut la ruptura.
Els partits espanyols, nominals, ficti
cis, han sentit Patracció dcaquestes for
a

ces

d'opinió veritables, d'aquesta

1A,

e)mxztii."

terefon-Central: Pelayo, 44, teref. 1,1 1 3

* Economía. Veritat en eis preus
La Egipcia es la única funeraria que posseeix Cambra, de Desinfecció, no
servint cap arte
facte que no sia previament desinfeetat.
NOTA: Acurat i rápid servei tant a la Capital
cona a fbra.
_

—

.

partits; peró

rz»collir»n

.Ak

1913

cassar, i han anat

EGIP
La més ímportant

juny

vida

juny

1913

tendiLt
lítica

°

renovada, i han
inconscientment, entron

intensa i

uscient

o

a

'fcars'hi, apoiar-s`hi,
a

a

cercar-hi enfor

com que la lluita entre
tjclors contactes. I
catalanes
era, no d'esce
forces
oestes
lluita
real,
com l'incendi revo
ori, sinó
lucionari abrandat a Catalunya s'ha
escanwat per altres llocs d'Espanya, el
partits governants s'ha
ve" torneig deis
mica
en mica duel veritable i
de
tornat
que's cerca la destrucció
a mort en

duel

de Padversari.

que la lluita entre
dos partits és lluita veritable, i no tor
neig o simulacre regulat. per endavant,
partit té a Paltre per pertorbador,
perillós per a la pau pública
del país. 1 com que a
d'aquesta convicció, cada
ún creu que la Corona ha d'estar amb
el' i contra Paltre, no és possible llavors
compte les indicacions de la
en
monárquica,
ni deixar el poder
loposició
de
l'adversari,
i com que no
instancia
a
que
reguli
els
canvis de
opinió
hi-ha
Govern, s'obre el conflicte gravíssim que
-desde 1909 du pertorbada la política
'espanyola: l'un i Paltre partit s'entre
guen al mateix procediment. Com que
no,poden apeldar als electors, un i altre
Des del moment

perjudicial;
1jla prosperitat
conseqüencia

itenir

en
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fan apel.lació a la Corona, i posen al
Rei en la situació més grave, més ple
na

de

perills

en

que

un

Rei

pugui

trobar-se. Arbitre suprem d'una lluita
apassionada, perd l'escut de la irres
ponsabilitat constitucional, adquereix la
responsabilitat d'un monarca absolut
tenir la seva força; per la seva
voluntat governen els uns, per la seva
volunlat cauen i entren a governar
els altres; i així passa a ésser la Corona
centre de totes les discussions i les cen
sures. I lo que a la primaría són peticions
respectuoses, es converteixen en inti
macions; i les intimacions degeneren en
amenaces i
les amenaces en motins i
pronunciaments, com va passar a Espa
nya en el regnat de Isabel II, com passa
ara en el parlamentarisme, aparent tam
bé i també artiflciós, sense pobIe, sense

Davant d'aquesta fonda crisi del sis
constitucional espanyol,
qué 's
pot fer, qué ha fet el Rei, qué han fet
els homes directors dels nuclis gover
nants?

tema

PRAT DE LA RIBA

ENRIC

(De la Veu

de

sense

ciutadans,

de

Turquía.

oortir2

Gbra

natural,

extractados per
Francesc Maspons i Anglasell.
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An
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Pera 'cransport de pasáat

Ghassis

estárnae9 fetrge,
Aquestes aigues,
reputa,ció universal, no mes es venen embotellades i les bote

de

les den tots els distintius ab el
=ima-

pendre admitint

cora

m_alalts,

Automilillos

-limagItnar4es

fento de

que

en

no

a

no es

les nostres

.aquest

mes son

mercat

amb

i•

nitaries.

deixin

aigi,

ómnibus

pez

gers, servei de coldegis
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INTERIORS COMPLF,TS
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SECCIÓ COMERCIAL
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RUBINAT-LLORACH.
Recomendad.a por las Academias de Medicina de París y Barcelona,
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PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del ligado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago e intestinos,
biliosos, calenturas tifoideas, conses
dones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
xigir
en cada frasco la
firma y rúbrica del Dr. Llora.ch, cold'Ibes
udo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
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