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Sento que teniu raó, amics. La meya
mida per les teoríes és el descobrir-les
vives adins meu rnateix en-alguna forta
I per .aixó dic que sento que
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Aquesta

devoció al tradicional, a l'hu
regional, aquest sentirnent con.fortant de correspondencia que háveu teoritzat, arnics, qui sab si és una natural
represa del dictat fa alguns anys patrocinat aquí de que cal caminar a la grandesa pels carnins de la docilitat i la florrnalitat, i que será més universal qui
mil i

mes enfonzi les

Les au

Élquas

Se troben de
venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la nostra A drninistració.
Preu: 2 pessetes

en

mig

adés sembla voler

de recels i am.argors
en rei el pica

erigir

pedrer per ésser el
treball ma
hual (qualiffcació ben discutible) i, adés,
seu

un

esgarría l'intel-lectual

de vosaltres,
aplicant-ho a l'art i a les vocacions,
coincidíreu en la bella teoría que l'avi
es retroba en el
nét i s'hi millora, que
el nét ve a ésser el laboratori depurador
de virtuts i forces de l'avi i del pare, i
així progressivamen.t de generació en
generació (noble estímul, si no sem-pre
una llei natural); que l'art d'avui no pot
humanamént desentendre's de la tradició, pero que tampoc cal ressucitar formes d'art., filies naturals duna época i
país determinats, en altres temps i terres, perqué sería fer obra marta; i,
aixi mateix, que l'artista no pot despariar-se ni de la raga ni de la terra que
el volta, car si dona formes noves a la
natura, dl primerament degué subjectar-se a --les circumstancies físiques i
de la terra i a co que dela g-ent que hi viu; que utilitat i
art no schan de mirar ja com a contradictoris; ans bé condició l'una de l'altre,
i d'aquí que cap ofici no siga menyspreable ni cap genialitat indispensable.

DR. HIITTERMANN.

societat que

raels en un Croe de terra propia; qui sab si és una extensió de
ideals polítics, que, per escalf (aquest
escaIf que'ns aguanta entre dolors i
treu una renaixenca de cada crisi) s`han
filtrat fins a les capes de la estética i de
la biología... El fet és que les vostres
teoríes, arnics, ens fan sentir més assoleiats del sól i banyats de la rosada que
guareixen del concepte partidista de la

a creure's que és
de Deu que Paltra gent, ; a de
sarrelar-se.
I ara, amics, us dic que a l'entrar en
mí hi sento viure la raó de les vostres
teoríes.. Surto als camps î Cinc de reco
reixe'rn tant afillat arnb ells que arribo
a pensar
si serien l'elemen.t adequat al
meu ésser més i tot que la ciutat.
no
seria aixó que els meus nervis i sentits
remembren .el cávec que empunyá el
meu
.avi i la vida que passá submergit
de sól a sól en la vista i la flaire, la re
mor i la llum deis camps,
i que el rmeu
pare nodrí en ells la seva adolescencia
abans de partir cap a les ciutatS per a
fer un dia el seu mercat deis nobles me
talls ; de les pedres brilladores, i que les
Tneves avies tingueren .un origen rural?
Es per les qualitats físiques i de be
Ilesa que ella té en sí que sento per
aqueiya térra una poderosa inclinació, o
bé que per dolga constancia hereditaria
hi Han ocultes dins ma propia carn al
tres raons actives que`.m fan inseparable
d'ella? ?I no és aixó la patria?
I si l'altre avi rneu fou primerament
obrer manual i acaba patró d'una fábri
ca per son esforç, i si trobo en el regis
tre deis meus oncIes i cosins el clergue
i el pensador, com podría humanarrient
despreocupar-me de cap mena d'acti
vitat i categoría si jo soc un producte

más

-

d'elles?
?I. de la meya professió intel-lectual
com gosaría enorgullir-me'n_ si jo no he
fet sino deiiar pendre a la meya natu
ralesa la forma a la qual se decantava
espontaniarnent i que ella -mateixa fes la
-sel.lecció del fons rural, intel-lectual,
r.nístic o negociant depositat dins Tneu
per la llei ineludible de la sang? 1 la
meya inclinació ha sigut cap al més im
palpable i espiritual, pero no podent

deixar d'estimar l'altre,

i ja que no
actuar-hi fer-ne la mel i el vi deis meus
cants. I encara, qui sab com, treballará
en
l'avenir el fons múltiple que hi ha
dins

rneu.

del que`m pogués semblar
fill del meu ekclusíu albir: cada idea,
cada producció meves ?no són per ven
tura, no tant solament misteriosos refle
xes
d'avials energíes, sinó fills de la
llum i la ondulació de la meya terra i el
meu mar, d'aqueixa forma natural de la
patria que'm mou a cantar i •que haig
d'estimar tant perqué en mí i en ella hi
queda un pósit deis -meus passats que

Peró,

fins

perdurablement

Per

ens

Higa?

i deliqui de la patria! Estic
meus
fos amb tu, i aixó és el secret deis
individuameya
la
goigs i Paguant de

Riquesa

litat.
trobo
I ara, darrerament, amics, em
del
que alguns de vosaltres al parlar
sabut
forart_i de les vocacions haveu
descobreixo
mular la bella teoría que
inclinaésser una extensió de la meya

corroboració d'ella.
compenetrats.
?I aquests
Estem, doncs,
son
també
la patria?
lligams d'amor no
JOSEP LLEONART
ció i

aquesta
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una

de La Es
El millor Café.és el torrefaete
trella Carme, (Davant de Betlem).
-

la resolució deis problemes i a l'apre
ciació més afinada deis gérrnens que re
gulen la seva complexió anímica.
Com, podría objectar algú —tant in
teressants són els dialectes? Sí, responc
jo a aquest bon amic, fent chor a les veus
deis grans mestres. Els dialectes són la
vida de la llengua per oposició als tex
tos que son la seva mort, o en altres ter
textos, la llengua escrita són
mes: els
pel filóleg la llengua morta encara que
siguen documents preciosos d'origen
netament dialectal; la llengua parlada
és la verdadera llengua viva i per con
seguent res com ella pot donar-nos la
ma per con.éixer-la en totes les seves,'5
etapes no sois presents, sinó també pas
—

sades i fins pot deixar- nos presumir go
que será en el decurs del temps en épo
ques futures. La llengua en els docu

Catalunya‘‘

ments

escrits

és

una cosa

momificada,

que. ha desviat sovint
una fantasma
ilastimosament als erudits i que sols ha
deixat, d'ésser un perill quan en els da
amb la expansió avassalla
rrers temps
dora de les ciencies naturals, el

és

D'Excursió dialectal
dialectología, aquesta ramificació
Llingüística esplendorosament flo
rida" els últims temps, 'aquesta carrera
d'amor i d'abnegació Deis parlars hu
La
de la

mils que formen una part més que in
tegrant, essencialíssima de tota llengua,
és la que está cridada a resoldre defini

problemes, no sois de carácter
purament llingüistic, sino també histo
rie i etnológic en el sentit més ample de
s'han
la paraula. Mentre'is filólegs

tivament

no

preocupat deis dialectes vivents d'una
parla, les investigacions científiques pot
dir-se que han quedat redu'ides a fets
de constatació pura, a fets més o rnenys
nombrosos
corroborants -pero
deis
principis fonamentals establerts pels
cap davanters de la ciencia. Mes aquests
fets que, diguem-ho de passada, se con
sideraven d'ordre purament fonetic eren
incapagos de posar de relleu un matig
per poc important que fos de la psiquis
del Ilenguatge. 1 amb tot, de guantes i
quan variades maneres se dóna a conéi
xer el carácter- de la parla
d'un poble,
de quin mode més sorprenenent se ma
nifesta en els dialectes la seva vida es

piritual!

Aquí sorgeix naturalrnent

la pregun

qué són dialectes? I aquesta pregunta
n'inclou necessariament una altra: qué
ta:

llengua? Veu`s-aquí dugues
qüestions Ilargament debatudes i
principi encara
solucionades. Qües
és

una

en

no

tions que's presten
tes segons el

a

diferentes respos

punt de

partida impres

cindible de tota controversia ben orienta
da. No`ns proposem remoure aquí
aquest tema que donem ja per entes de

tothom, encar que sia no no més sota el
aspecte sentimental. Jo compararía ara

les definicions possibles de llengua i de
dialectes a la definició deis elements
essencials de tota parla, a les vocals i a
les consonants. La comparació mancará
de precisió en molts de sos trets carac

terístics, peró convindrá

segurament

amb l'apreciació que sobre les vocals i
les consonants emet l'il-lustre sacerdot
francés, J. Rousselot, quan en el volum
primer de la seva obra Príncipes de Plzo
nétiqice Expérimentale declara que: les
vocals i consonants són termes que tot
hom compren clarament i rnanifesta
que el desacord sorgeix sois quan se
tracta de formular-ne una definició. Així
dones, també ens enten.em -nosaltres
molt bé quan parlera de lIengües i de

dialectes,

i concretant el cas, quan par
len' de la Llengua Catalana i de les se
ves modalitats.

Per

que's

refereix a nostre idioma
havem tingut la sort de comengar, per
din-ho així, a temps la tasca. Vull dir
que les forces que hauríem pogut es
mergar en cavillacions penoses i en ho
res llargues d'estudi per a fixar els trets
característics d'evolució de nostra Llen
gua, jutjada no més que a base de les
fonts escrites, s'haurán estalviat relati
vament, ja que a l'estudi de nostres tex
tos venerables hi anirá juntada l'obra
d'investigació de nostres patois en tra
vail, que diría el formidable Gilliéron,
l'obra d'escorcoll de nostres dialectes
vivents, encara en exuberant desplega
ment de llur forga vital indómita. I així
el procés monoton d'acoblament senzill
de materials, de constatació de fets de
ordre general i en part deficient que
anotávem al principi, s'haurá salvat
podrem amb més fonament i coneixen
ga de causa avengan-nos més prompte a
go

-

ta ha eixit de la carnbra quieta crésfiidi
per encaminar els seus passos ,ers el
teatre de la naturalesa on viuen i crei
maravellosarnent
xen. i es multipliquen
Llavors,
coses.
els homes i les

savi romanista H. Morf, la filología La
donat el pas decisiu, ha deixat de trae.
tar amb símbols, ha ferit de mort la fan
-

tasma.

importancia cien-:
tífica deis dialectes i pel clue'n diem en
l'expressió de síntesi: la llengua parlada
és la verdadera llengua viva, podría sem
blar que considerem la llengua parlada
Acaben-1 d'anotar la

la suma de tots els dialectes. Res
d'aixó. Nostrá expressió la llengua par
lada és sois un «modus loquendi» pro
duit per les circurnstancies. No implica
la suma deis dialectes, més que més

-

com

quan per la llengua parlada entenem go
que podríem dir-ne, o go que sen diu
llengua literaria. A aquesta en tot cas la
considerem científicament com un de
tants dialectes. Peró

el mot de dialecte

l'apliquem per antonamasia al parlar del
poble i deis pobles que si bé en deter

min.ades circumstancies tindrán un tipus de llengua regional o nacional comú,
en

el

parlar quotidia en

el

-

rus
seu sermo

servirán d'una 510:'
daIitat en una infinitat d'aspectes diver
gents, i aquesta modalitat o dialecte será
tant
tant més dialecte, será. pel comú

ticus, inconditus,

se

més interessant quan el

poble

o

pobles

-

estarán més apartats deis grans centr
podríen
de cultura o de relació quels
influencia.
poc
amb
llur
destruir poc a
En els fons de les valls pregones, en els
recons
de les muntanyes verges, Iluny
deis caps de partit, lluny de les ciutats,
allí
lluny deis centres de provin.cia,

-
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verifiquen les
que reculen a mitja
caminada empresa i es compliquen i es
creuen amb altres i tornen avençar i són
víctimas d'hecatombes secretas i incon
cients, reconegudes penosament pel
viuen els dialectes, allí se

•grans evolucions

se

topa amb els

la inicial;

«Gramática histórica» aquestes lliçons

d'una

apreses

d'ivori. Destinada

en

les grans aulas de les regions
ens ho
mostrarán poc a poc

o
de conjunt
que, merces a la tasca de I «Institut de
la Llengua Catalana», tindem ocasió de

iso

carreus

fonétiques, Iéxiques
_morfológiques perturbades pels
rents ignots de l'espera de la raça.
lats de formes

Com poden contribuir al bastiment
del nostre «Diccionari» i de la nostra

dialectals,
les monografías detalladas

viatger filóleg, qui s'orienta lluminosa
ment quan

291

o

Es la

petita lloga

petita boca

cor

una

dent

a

pe

[nyora
de

son

ofici doble de pare i menestral,
una

'lágrima furtiva, baptismal.

BARNILS

P.

Lleida 26 de

d'infant amb

llogar brou calent,
apar d'inacabables sopes prometedora.
El bon padrí la esguarda ja Ilesta. I com

l'estrena ab

veure.

príncep: esculpida
aposta feta a mida

d'un

ella

tota

maig

La intrusa

DE LA TERRA.
Sacred

Les

Goddess,

Mother Earth...

(Shelley)

Cap-al-tart

l'Ángelus...— I

—Ja tant-metéix és la hora de

seu

l'espadat on buida son llit la torrentera
i les esplugues fondes on no's hi veu la fi
i les arrels que trenca l'aiguat al sobreixir...
Las-orga d'aigues llises, apenas estriades,
amIS l'escumeig d'algunes pacifiques onades,

esguarda,

Un altre cop
i escolta el

més, el roig ponent

no

Tot-d'una el sobta

vent.

nora

i l'avi,

un

cap-al-tart d'estiu,

•de la llaurada tornen.—La posta encén el riu

ja la

Iluna blanca besa la

pollancreda.—

envolta, d'una veIna cleda.
parella, marxant a poc a poc,
es repenja als braços de la filiada. El

La tebió els
Al

mig

l'avi

de la

com

loe

l'oració devalla de la invisible altura.

.trinitat pagesa al mig del pla
ra

i

resa.

L'avi diu

copa d'ónix ofrena el vi

d'aquella dóna,

magna rosella

en

I quan

dev'otament inclina la testa blanca arrán
deis colzes jóvens, sobre la.pietat paterna
s'esguarden els esposos que un sól volergoverna
Tot just un fi somriure consent el llavi roig
'd'aquella jove grávida qui encara fa més goig
que abans, dessota el ritmedeson vestit de sarja
que la polsina mulla del reguero' d'un marge.

una

La clóna

fumerel-la del tors. I

es una

flama de

carn...

no

s'en

gira.
una

bany

-

Mariagna,

plena del

fill i

encesa corn

plena

del foc de

torna

bombolles de cristal',

[pona.

—Com

en

mica, el ráfec,

La

una

gorga negra, l'ull

de l'escala's

rellisca. I dóna

estrebada

[bada.—

!Diví present!
campaner

la

primera

I branda

l'avi

una

corda que troba dins la má.

una

ja l'esguard

campana,
no

ressona

el campanar,

lluca ni rastre de

paitida...

La visió s'es fosa. A la suprema crida

un

sol,

julio',

•raanyagament reposa dintre la gorga blava.
Devalla l'aigua pura pel front qui s'arborava,
alliberada resta, la mare, de neguit.

Editorial

un

sent.

fogar l'amable raser del bon padrí.
Llampat de feridura, u deixen al matí.
Ara que no el vigilen, amb traca que no falla
buida una lloga. I bufa amb paternal rialla
les serradures, fines com rajolí de llet.
Es el

.La forta

una paitida.
corpulent batall,

clariana somriu

i les campanes

a

El

Dins la fosca del campaná-, esmunyida,

Sacrílega, conjura

El

Present de

fri

una espluga.
descenyida vesta amb una corda juga.
Temples avall s'encrespen els flocs 'de son
[cabell.
nines
fulguren
com
taques
de
rovell.
Les
li
La parla es fonediga. La pell verdeja tota.
De l'aromada sina un rajolí degota.
Els llavis són com una pál-lida flor d'estany...
El campaner s'encanta amb l'ignoscent parany.

esclat.
mirada afúa,
son

bragos. Quan sa
degota una arracada sobre l'espatila nua.
Si el ventitjol escolta, se li desferma un rull.
La dóna plega els bragos i, tímida, el recull.
Frega la testa un gélid cavall-de-serp. La dóna,
amb meravella, es drega. Li fa un penyal d'es
Brolla

es

com

I

apar, de mica

nostrat

La dóna estén els

s'atura.

l'Ángelus.

una

un

[sament..:

i

-L'hereu, la

nit.

[cuita.

voltant la gorga qui li Cenyeix el pit,
un clap de cel amb núvols qui jauen, reverbera,

Al

Pampa.
llargues carnes pengen al buit. I ve la
Amb una caparrada, la bona són és fuita.
El campaner dormita al caire de

Es el present minúscul de l'avi per

son

Ibérica, Balines,

de

l'Ángelus,

negregen el

i les campanes molles

sostre

encara

i la paret

de verdet.

JAUMA_ BOFILL I MATAS

nét

87.

-

BARCELONA

oolrirtptet,s,

obrheu

che. 1'Z1-1m. Spo np.

19.

dols4apil

"Traant->ns.
E4i.b.

vuit

grans

Preu de l'obra;

volums
Per

Rústega
Tela.

de 400

a

500

suscripció, pagament
•

a

cha Vlaft

planes cada

un,

la bestreta
Ptes. 35
»
45

amb paper luxós i refinadissima
Acabat el temps de la

~toga
ge

Tela.

.

.

.

impressió

suscripció l'obra valdrá
Ptes. 45
»
55
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cadenes,

era

va

materies.
cara

-

-

-

aquella

tomets
regulars descriguent
casa, aquell niu, amb totes ses

pretensions

de casa torta i acomodada.
Peró aquest article se fa massa llarg, i
és hora de fugir de ses descripcions de
notan.

•

Bastara dir que si un químic gegant
fes un alambí aont hei cabessen totes
ses mosson.es i totes ses mossoneríes del
món, i ne tragués sa quinta-essencia, es
taría molt- enrera aquesta de fer es
graus mossonescos que feia s'aire que
havíen respirat un pic, sa mare o sa fia.
Ja sé que més de quatre estranyarán
que coneguent jo, en cert modo, es de
fectes que he anat diguent, n-o'm separás
'd'aquella casa, que encara que honrada,
tan_t poc simpática era an es meu carác
ter. Tots es que dirán aixe), donarán pro
ves
de no haver estat mai enamorats ;
perque és menester sebre que un enamo
rat és com un ca de caça ;
com més
bastó li donen més arreu ensuma. Co
n.eix tots es defectes, pero no'n veu cap.
1 encara que vés totes ses costums

•

ridícules

totes

ses

pareix

que

no

hi

plou,

no

hi

estar de goteres.

Més pentinat que un cavallet de rei en
dia de gran parada, i tót es cantaranet
dam-unt, vaig entregar-me a les dotze en
punt a la casa.
Quan sa meua ma prengué es cordó
de sa campaneta per tocar, me pareixía
que anava a tocar sa meua extremon
ció.
Alguris fadrins potser que's riguen de
aquest temor; pere) no ho lletgirá un sol
easat sense que ets uis li espiretgin, i no
será d'alegría.
Se torbaren cinc minuts- a obrir-me,
perque no me pensás que m'esperaven,
lo qual no aturá que abans d'entrar ja
hagués vista sa sogra que m'estava a
l'aguad per un ouat, i me mirava venir
amb un vidre d'augment davant la vis
ta, per fer-se s'il-lusió de que estava
més prop.
No hei ha cap castanolera de ses que
•venen gallets de pasta real i generals de
sucre
en mig de
sa Plaça major, que
rebia tant bé un nin de casa que pot,
com me rebé a mí Donya Catalina.
Entre cumpliment i cumplim.ent, jo
tnirava aquella casa, així com un novici
deu _mirar sa seua cel-la es primer ves
pre que es prior lei-acompanya i el deixa
tot sol, amb sos temors i ets instruments
de sa penitencia futura.
En aquell instarit feu se seua sortida,
sa més teatral que veuré mai, s'encan
tadora Donya Juanita.
Acabats tots es cumplim.ents possi-bles, vaig mostrar cara, o 'per millor dir,
elles la me feren mostrar tant, que qua
si la me giraren a s'inrevés. Feren com
aquells confessors que se confessen pes
seus penitents de sét anys, fent-los pre
guntes que vénen a ésser respostes amb
de coniet de guix, fet pe' s'at
un gesto
lotet retgirat.
Poca pena me costaría omplir tres o

quatre

servirin per enamorar-lo més i
perque se feria sa reflexió de que

més ;
allá on

VII

inconvenien.cies,

en

poden
S'experiencia

m'ha fet coneixer que
mares que aspiren a
que
tant dolcíssim nom, que fan tot lo
odioses
fer-se
més,
per
i
encara
saben
ses seues fiies, per
an es pretendents de
que per
que així aquestes guanyen lodespatxar,
logren
aquelles
;
i
si
no
den
les per contraste, logren amb ses seues
inconseqüencies i amb s'antipatía que 'es
futur genre los cobra, que s'infeliç se
casi més prest, per més prest deixar-la
de venre; aixo, quan es pobre horno no
té sa pretensió d'alçarse Topete 'd'aque
lla casa treguent a sa fía amb honra de
mare.
ses arpes tirániques de sa
Després de tot aixo, es menester pen
anys,
sar que jo, aleshores, tenía divuit
i que a tal edat mos agrada trobar tot
lo més dolent i estravagant, per sa sen
zilla raó de que aixó es lo més contrari
a lo que mos han ensenyát i a lo que han
procurat que sempre vessem.
Moltes raons de més pes podría afe
gir a ses dites ; peró me pareix que
aquestes ja basten per fer entendre que
Donya manita me tenía etcisat.
Com més de prop la mirava, menos
detectes Ii veia i més carino me demos
trava ; a rnés d'aixó, era d'aquelles atlo
tes així, com a desjuntades, que cami
nen fent ones com ses gramaneres, i que
saben treure partit de tot, per aturar més
més es pobre aucell enviscat.
Si estava costipada, s'asseia amb sos
braços caiguts i es cap a la banda com
una Magdalena arrepentida. Si se sentía
bona i xalesta, me cantava a mitja veu
acompanyant-se amb sa guiterra i mi
rant-me amb uis de yoga estentiça, unes
cançons andaluces i seguidilles de pi
nyol vermei.
?Quí no adoraría a Donya Juanita?
De cada hora, hei anava jo més abrui
xat, i per lo mateix m'entregava més de
jorn a la casa; i també de cada dia Do
nya Catalina se cuidava d'avençar més
més s'interrogatori començat es primer
dia, encara que indirectament, sobre es
meus
germans, es meus possibles, sa
meua part, i es testament de mon pare ;
si bé es veritat, que no hei havía sessió
en que no me fés descubrir qualque no
va habilidat de sa seua pubila.
Dónya Juanita sabía fer de tot lo que
descriuen certs periódics de modes : ca
nastretes de paper blanc, ventaies 'de pa
per de colors, papeleres de papen sati
nat, fiors de paper transparent, flors de
badana, matrimonis de maris-c, barques
'de vidre, laços de graniça negra, collars
d'azabache, bosses de graniça de colors,
assientos de cadira de tisora, amb una
lleona de canyamáç ; amb una paraula„
sabía de tot, deixant sense din s'habili
dat que Deu li havía dada per pintar
damunt vidre sants, que pareixíen dibui
xats pel dimoni, •per brodar de cabeis,
cifres a mocadors de nipis, per dibuixar
amb cabeis, tombes, desmais i angelets
que regaven pensaments, dam.unt mare
perla. Feia.
cabeis, collars, adreços,
hei ha sogres,

dic,

-

-

-

i tot lo que puga ima

ginar-se s'argenter més engin.yós.
Tot aquest pel, i encara més, sortía
sa mina que ella explota
de mí ; jo
perque no li faltessen
primeres

Donya juaníta
(Acabament)

pulceres

Juny 1913

ses

•

Per bon amor, comença a demanar-que arribá a un punt
me pel i fcabeis, fins
que jo pareixía un tinyós, i aixó que per
consei d'ella m'havía deixat sa prime..
renca barbeta de segai maltes, i una po
iera (vulgo melena) de moneier, que no
servía, segons Na Rosa, més que per
encerolar coixineres, colls de vellu.t i.
suadors de capell.
Una vegada, s'empenyá -en retratar
me al temple, damunt una tela de ven
tai blanca ; peró així com es vespre no
és possible, en lloc d'anar a escola, ana
va a posar-me serio davant ses dues ar
listes, just un ca de carabinero desen
feinat.
Sortí es ditxós retrato com si l'ha
guessin pintat es meus acreedors, i me
recorda que una amiga de s'autora li va
din un dia davant mí, sense sospitar que
alió fos jo, qúe pareixía un orangután

malaltí.g.
No vui parlar des frenesí que duiá en
cortes de ses salapes i mánegues
amb sos dibuixos d'entredós i ferfelans,
modes de cinturons Lformes d'escotadu
ra. Sempre me consultava sobre punts
tant delicats, i jo no responía mai acer-.
tat, més que quan se tractava d'escot,.dures, que sempre triava sa més gross,
per dar-li gust a ella.
•.1:
No hei havía cap novedat d'aque:
que no costen res, i modes que s'afiquen \amb aguies, com son lagos vermeis pes
cap, vellutets, barrioles de grans blancs,
flors de musselina, que no fos obser
vada amb exageració.
Aquell cap era un picadero o escola
práctica de pentinadores les feia tor
de fer-les amagar
nar loques
a força
clí i estopa ten-y-ida dins bollos, bucles,
fregais i trunyelles plenes ; ella volía
bandós, espinetes, riços per s'esquena
per davant sa cara, i li posaven tants de
riços, que aquell front pareixía una pa
ret mal aixeubada i mig tapada'd'heura.
De polvos i potingos i pintures no
n'hern de dir res, perque aquella taule
ta-tocador pareixía un taurell de pote
cari. Colorins per pintar morros, tintes
per allargar uis, i altres tintes per ses
ungles, potets de pomades, coldcr'eam,
estucar-se sa cara, braços i mans, que
polvos d'arróç i de pedes orientals, per
semblava com si Donya Catalina l'ha
gués feta rodar per dins un barril de
farina.
Tenía ella tanta passió per ses fisono
mies blanques (encara que era tant mo
rena. com jo, gracies a Deu), que un dia
s'empenyá a omplir-me de polvos, fins
que la vaig fer desistir de tal manía,
fent-li veure que alló era fer ses coses
polvos
a s'en.revés i que tant mateix es
no hi aferraríen damunt mí.
tot aixó, perque
Estic tant enterat
elles procuraven enterar-me'n ; peró- de
de
tot lo que se refereix a béns, modo
viure, servici i modo de menjar, nó'n
sé més sinó que es pare de Donya Jua
nita era un empleadet manyá, i que des
prés de mort havíen viscut i viví en fent
de prestamistes a sbu mensual per du
ro, duguent sa contabilidat per partida
doble amb ta i es de can.ya.
sos
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Per més que molts de

diumenges

casa fins
tava jo en feina a la
an es meu
arribava
mai
una,

es

passat la

nas
cap
feia sospitar
ses
serps : una
menjada cada més, peró bona.
Cada instant me parlaven d'anar un
día a fer una bauxeta a Son Tívoli; peró
jo no hauría tingut pit per faltar una ve
gada a sa taula de .ca-meua.

tufillo de cuina; lo que
si s'alimentaven com

me

VIII
havía pa.ssat s'aniversari de s'en
a la casa, i de cada hora me trac
meua futura sogra.
tava més bé sa
Encara no -quejen ses primeres brus
ques_ de Sant Bernat, i ja me trobava
una salefa per embolicar-me es peus ; en
veure moscard prop de mí, ja era perse
guit de rhort, estada' en má; en parlar
de costipats, ja veia totes ses portes tan

Ja

trada
-

cades.
Acostumát com jo estava an es trac
to d'una pagesa veia que en sa seua vida
no havía cuidat més que es meu onclo
na Brusca, una cusseta bufona, traba
va una gran diferencia de ses moxoníes
de Donya Catalina a ses atencions de
Na Rosa, que per seguir es camí comen
çat tota sa vida, havía acabat per fer
se beata.
Pensava jo que aquella vida duraría
tir que essent horno fet i granat, me
amb Donya Juanita; comptant
s?Inpre, abans de tot, amb sa mort de
onya Catalina.
..,(.‘,LiPerque no me tenguessen per des
agrait, feia tot lo que me permetíen es
d'hi
meus possibles i ses meus forces ;
acompanyava a cercar bet
vern les
lems, a menjar bunyols, qualque vespre
de dan_ sa casso
a veure el Trovador
la. D'estiu, anávem (en fer lluna) a pas
setjar per sa muralla, a pendre un gelat
a ca'n Soler, i a menjar qualque melonet
de Guarda-mar baix de sa farola des
cap des Moll.
Es dissapte de Sant Joan, abans de
mostrar cara, havía regalat a Donya
Juanita un medalló de plata dorada, que
deia eterno amor damunt, i dedins te
nía sa meua fotografía. Ella me dona
es seu, fet de cabeis meus damunt sa
tí, arnb una actitut bastant original.
Quan vengué s'any siguent, que ja era
més de casa, li vaig entregar davant sa
mare (que me renyá) un anell d'or es
maltat, amb un coret blau coronat de
penes; i ella, per correspondre, m'arre
gia una trunyella de cabeis meus enre
voltada per urja tumbaga de sa mare.
Quan fórem tres o quatre dies abans
de Santa Catalina, vaig consultar a sa
meua si trobava que estaría bé regalar
un ventai bo a sa
mare, per dur-la con
tenta, i ella me contestá que de cap ma
nera m'hi atrevís, perque s'incomodaría
tant i tant Donya Catalina; que lo més
Si tant
empenyat hi estava, permetría
que l'obsequiás amb unes recadetes, no
perqu sa mare no'n tengués per ven
dre, sinó perque tenía gran afició a tals
,

-alhaques.
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Deu faca que puga usar-les molts
anys en companyía de Na Juaniteta !
Ni si li hagués dit sa veritat.
Totduna se posá molt seria, i fent
me senya amb sa má, me fe entrar dins
sa

piadós

sa má passats entre
ganyes d'una mussola i un dobler de
rayes davall xella ; jo no sortía de casa
fins a les onze.
A les deu i mitja, entrá per veure si
me trobava malalt;,li vaig dir que sí, i
es mateix temps
me passá pes cap. una
idea de desesperat.
--?D'on te queixes ? (me digué aquell

ses

quadreta.

S'assegué,
—Voste
que fa que

ja

fé asseure i

me

deu

pe'

sebre, Pau,

comencá:
es

temps

fía. No l'hem
anat a cercar ni teninrcap queixa de vos
te ni cap mal informe des seu modo de
proceí. Abans de voste, sa meua fia ja
havía tingut partits més bons a grapa
des ; peró que hi farem I
par que vos
te li haja donat mal bocí... perque, fieta
meua I
és un etcisament que du a-mb
voste. Ja fa més d'un any que voste en
tra a la casa i encara no m'ha dit cm
va hermano, verbo casament. Jo m'he
pensat que voste estava encorregut i lei
he volgut dir, perque és es cas que hei
ha un senyor molt de ca-seua, que tam
bé está enamorat de sa meua fia, i que
.m.'ha fet parlar per una pressona. Sa
meua fia no sab res ; pero jo sé que tot
duna el! vol posar fil a s'aguia. No se
pensiga que jo tenga sa meua fia molt
casadora; per?) demá puc aclucar ets
uis, i ja veu... Ja lei dic : si vos-té no vol
que aixd pas envant, és precís que demá
venga amb s'onclo'n Mateu a demanar
me se meua fia per casar. Així veuré si
voste venía per riure-se'n de sa meua
sang.
Una bomba que can i reventa haix des
peus d'un quinto, no'l deixa tant fret
ve

sa meua

sant

...

com

jo vaig quedar.

Totduna me comparegué una boira
davant la vista, i mig esglaiat vaig con
testar-li que ho diría a s'onclo.
Donant per escusa un mal de cap fort„
vaig anar-me'n a casa amb una febrada
encesa.

IX

Aquell dia,

na Brusca dina per mí.
Passá es cap-vespre, i jo no tenía al
tre remei que estar-me tot sol -per re
flexionar.
Cbm havía de dir a s'onclo ni una
paraula de ses que havía promes din-li ?
Jo li havía dat entenent que passava
ses vetllades repassant sa llicó amb uns
cóm II havía
estudiants amícs meus,
de dir que me demanás una atlota per
casar ?
tocaya
Sa campana den Figuera
aquell vespre, i tot lo dia ha.vía tocat,
més fort i més espesses vegades ; i de
tota sa nit no vaig tancar ets uis.

Quan rompé es dia, ja'm passetjava
desesperat.
S'on_clo solía venir a les vuit, de pla

com un

homo.)

—Des pit, i tn'han dit que prop de sa
Llonja hei ha un 'metge tant fi .per aix6,
que ha vengut de París fa poc.
—Vamos idó, depressa, posa't sa le
vita i anem-hi.
Dit i fet : se passa sa lloba, i amb sa
capa mig embolicada i es capen a la

...

miorxa, ja
_

som

partits.

Pes camí jo no coneixía ningú, i sen
se es rneu onclo no hauría afinat es por
talet. Abans d'arribar-hi, ja veia derre
ra ses
persianes mare i fia que mos

aguaitaven.
Pujam, tocam, obrin,

i entre mil reve
rencies d'elles i saludos amb poca gracia
de s'onclo, aquest los preguntá pel se
nyor doctor.
Elles -quedaren fredes...
Jo ja feia estona que estava gelat.
Sa mare, qüe se sospitá 'cosa, taí-tamu
detjá i mos fe entrar ,dins sa quadreta,
sense dar ternps de parlar de metge ni
de metgesa, tengué manya per din en
dós minuts a s'onclo En Mateu lo que
jo no li havia sabut dir en més de vint
hores.
Aquí hauría de posar punts 'suspensius
per sortir-ne barato.
Mai havía sentit flastomar s' onclo,
mai li havía vist fer un gesto indec-ent
ni una acció indecorosa,... ,pero llavó
flastomava, jurava, insultava, feia jueus,
banyes, i tot lo que pot fer i dir un in
flador des Matadero.
S'onclo havía fet per espai de xeixan
ta anys una lladriola de flastomíes, ma
les paraules, indecencies i accions gros
seres...
I aquell día la rompé damunt
es cap de Donya Catalina.
Ella no queda malament, perqué gis
cava més fort i estava més vermeia.
Mai he sentit dues llengos tan com
panyeres com aquelles I
Si un la deja grossa, s'altre leí deja
més. Si los faltava un gesto per acom
panyar un insulto, l'inventaven.... I Do
nya Juanita, !ella, sa meual, havía caí
gut desmaiada dins es braços de s'única
cadira que'n tenía i amb una actitut en
cantadora.
Quan Donya Catalina i s'onclo _per
deren s'alé, repararen s'heroina,
amb
so tremolor i s'atac de nervis no acerta
va
Donya Catalina a fer-la tornar en
--

...

Goma, Ortopedia, Higiene
Cotons, glaees i bonos
Braguers 1 faixes ventrals a mida

TUSELL GERMAji$ Barcelona
-

Fábriqu es :
Goma i cerluloide..—Font honrada, 3
Apósits antissépties.— Vila Vilá, 89
-

Es dia de sa festa, m'hi vaig entregar
tot satisfet devés la una, i després d'ha
ver felicitat
a Donya Catalina, li vaig
mostrar ses recades, que li agradaren
molt perque no tejen bult; afegint jo
per més solemnidat aquest cumplim.ent

ça, amb dos dits de

Botigues i magatzerns:
e

Ronda de Sant Pere,
Enviara oatalegs

a

12.—Fontanella, 20

Farmacias 1

Droguerías

e
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sirven para hacer la fe
como yo.
licidad de una
"»Pero para que V. vea que he encon
trado las aspiraciones de mi amante co
razón le partisipo en la presente quema
nana me caso y le convido a las bodas.
Para el consuelo de V. y mío debo -de
sirle que_aunque no sea tan hombre de
pesetas como V. es hombre más hom
bre y que hará más ruido que V.
»Sin más etc., etc.»

sí,

quan veig des de es recó on estava jo
arnagat, que s'onclo s'alca sa lloba, treu
un trinxet i l'obrí en canal... taiant es
cordons des corsé.
No vaig sentir res més que un parei
de puntades Ie peu a 'cert lloc, i tres ma
notades an es clotell; i vaig trobar-me
en mig des carrer que estava tot alt.

y los bienes

no

virgen

•
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Aquesta carta
Després vaig sebre

deixa bo de tot.
que Don ya Juanita
tenía raó de dir que es seu horno faría
mes renou que jo.
S'havía casada
amb un sargent
d'artillería! 1
me

GABRIEL MAURA I

RON

MONTANER

13ACARDI

Es cap de dues hores, ja caminava
cap a la vila, assegut damunt es terrat
'd'una diligencia i recolzar quantre es

pellet.

meu

Un tom de reflexions filosófiques se
ría poc per dir tot lo que jo sentía.
Abans de partir, s'onclo m'havía en
carregat an es diligencier, amb una car
ta que havía d'entregar a un amic de la
vila, perque totoluna la entregás amb jo
a
sa possessió
de ca-meua, on es ger
mans vivíen.
Vaig arribar a casa a les nou. Es ger
má major lletgí sa carta, i m'envia a col
gar després d'haverme dat per sopar so
pes-de lladre, que eren ses que ell i es
demés menjaven.
L'endemá dematí, me feren aixecar
quan claretjava, i ses entrecavadores ja
havíen saquetjat es meu baul.
Una se posava es guants color de per
la; s'altra s'havía posat es lentes de vi
dres naturals, que jo per consei d'ella
havía comprat_i. usa-va.
Tot aixó entre crits, befa i rajes ; i
quan ja comencava a enfadar-me, entrá
es barber, que me fé asseure i me deixá
com un xino sense coua.
-

La
Jo

que

m'hagueu volgut

permetre fixar lleugerament unes
natural. Nosaltres,
puix la forcada convivencia amb el mal
gust, amb la presumpció i amb la im
moralitat literaries fa estona que no'n.s

-

ha arrencat
ment
ment

un

seguir

çuts que

en

en

plany, podríern
aquest _posat;

art tot ço que

no

bella

conven

dugui

d'immortalitat caurá totduna

se
en

el més afrontós i irreparable deis esvai
ments. Es el determini més bo de pen
dre; i és ben segur aixímateix que'l
geni venidor, per sa madura eclosió, no
necessita que els amants de la bellesa
ens erigim en doctrinaris que apartem
de sa vía l'entrebanc i Ii cataloguem les
aberracions que li Cal defugir. Peró hi
ha un interés social insoblidable: una
graciosa minoría d'animes delicades, ar
tísticament receptives, peró d'eficacia

gloses

mansballetes.
De sol a sol me feien estar en es
camp, i pareixía que s'onclo havía dat
orde de que me cremassen tots es lli
bres i sa,roba de. ciutadá, perque no ten
•ués perill de tornar a Palma, suposat
que ell ja me considerava instruit per
demés.
ja havía pérdut de vista totes ses re
lliquies que me podíen recordar aquells
vint i tres mesos d'enamorament actiu :
sois me quedaven dins es cor ses rels
d'aquella herba arrancada tant brutal
•

immensa, pot

ésser

de traició. No és

•

vegades

passava dies i setma
pensar amb aquella morena
encantadora; i tenía motiu per olvidar
la, estant sempre entre ses cuidores i
demés atlotes des camp, que no tenen
res de romántiques. Peró sempre l'es
timava.
D'aquesta manera pass.aren dos me
sos ; i un diumenge, quan sortía de l'o
fici, es carter de la vila m'entregá una
carta molt finament dirigida.
"Vaig coneixer sa 'letra, i es meu cor
me trebucá d'Alegría.
LYonyá Juanita, aquella pura i hermosa
Donya Juanita, que m'havía promes tan
tes vegades que ningú la separaría de
mí, i que o sería meua o de Jesucrist,
com.encava -a cumplir ses seués Prome
sense

nou

víctima d'engany
que

un

desviament

estética. Doncs bé, aquesta dolça
que és puríssima flor de civili
tat, ha d'imitar el bon fael
i
aix com el creient repeteix sense fi els
esquemes simples de la fe i la moral,
per evitar solucions de continuitat en
l'alt nivell de l'esperit, aikí l'anima gen
til ha d'esmentar i lloar la simplicitat,
la liberalitat, la puritat i la santedat de
la Bellesa, contra les males temptacions
que'l món n'es pié. Jo m'adreç als amics
ignorats de la poesía, dignes a basta
mént de forCa millar interlocutor, i vaig

blava de

minoría,

una

parlar-los:arnb joia: m'interessen Inés
que els profesSionals,:i arfer. -carni vers
ells, instintivarnent, la rneva paraula es

camp

cm

_

poesía

poética., •Diguern, doncs,

o

'al

emana

literat,

poeta, sobretot per una raó de béll llen
guatge. La -poesía és l'obra més perfecta
del món en el sentit que és la menys
tributaria de la cóntingencia. Quan una

-

-

-

ció

es

la joventut Nacionalista

literatura ha llevat una expressió poética sobirana,. es fa senyora de tot temps
i tot indret, parla a tots els homes, es
ramifica en trascendencies en la vida
universal. Peró a les valors absolutes s'hi
arriba per un llarg prodés. El camí de
la bellesa és alterós; i encara, no és la
seva arduitat material ço que Inés acos
turna retardar els pelegrinatges, sin.ó
els miralleigs que a cada pas enganyen
la visió, fent-nos pendre per l'aigua fres
ca i piadosa de
l'estany cobejat un ;oc
fal-laciós de la llum i l'arena. Cal ro
refiar-se mai, cal no desesperar mai.
Veus-aquí una divisa per una joya lite
ratura.. Mentre no poguém obtenir una
supremacía, valguem-nos d'un estudi
que es malffi de la improvisació i una
inspiració que es malfii de l'enginy; amb
una gran humilitat individual i un amor
propi col.lectiu irreductible, assegura
rem la nostra dignitat.
En la nostra literatura renaixent hem

vist

devé més pura.
Tot el món:literari

•

a

tingui una certa traca de «fascino» o que
una exageració produeixi la embriague
sa quels ingenus
confonen amb l'emo

a

ses.

Amb aquestes idees vaig obrir sa car
ta, que deja així :
«No se afigure V _senor Don Pablo
que me haya quedado sin consuelo por
la Infame conducta de V. y de- su tío.
«Mi corazón me disia que y. no había
de ser mi felicidad porque las riquezas

agraeixo

tes veritats de seny

Melena, mostatxillos, barbeta, tot va
a
terra, amb acompanyament de

Moltes

us

guan

a.nar

n.es

literaria

Conferencia donada per En josep Carner
el día 2 funy

•

ment.

dignítat

un

cert

temps

predominar

una

,

nota

elegíaca;

de lamentació. Era en el temps
deis suicidis i les amors tísiques:, sem

dolorosament
Imperi mediterra
ni degradat a «Coronilla de Aragón».
Apuella era una literatura espectral, de
símbols i d'aparicions, amb estranyes
invencions yerbals i cómics provençalis
«tenue» cantar

patria morta,

un

amb delicies mixtifica
i es beneía la pols del
folk-lore. Es emocionant en aital perío
de aquesta temor: que la temptativa li
teraria sortint al carrer es costipi. Una
aital literatura, deport d'arxivers en

mes: es crearen

cions

gótiques

esplai d'historiadors il-legibles,
d'expansió personal de traductors
d'Eugeni Sue, i recó sentimental d'al
gún tabalot republicá, no era bona per
anar lliurement
pel ras, per subsistir i'.--vaga,

per vencer. Qué esdevindría de la lite
ratura catalana quan es morissifl les
noies que recitaven bal-lades de.D. Víc
tor acompanyant-se de melopees o quan
manques un catedrátic d'Institut per a
guanyar el darrer brot de taronger d'or

juny 1913
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La provincia restaría sense
honest per les seves vetllades ni
relleu poétic en les cíviques solemnitats.
Una columna tota nua,. dreçada en el
Jardí del General, perpetuaría, anóni
ma, la gracia modesta deis qui s'anomenaven lamboriners i cornamusaires deis
rius que trobaven més a má. Aital fou
una primera el apa .que no tingué més
hora épica que una famosa batalla que
avui ha intentat reviure algún poeta neolític de Vich: la Batracorniomaquia de
les AA i de les EE.
El ferment patriótic dona una nova
modalitat a la nostra literatura. Abans
sortir al carrer; ara la conno es gosava

d'argent?

esbarjo

-

signa

és

l'esvalot public

s'improvisa,

com uns

Rápidament

grans magatzems,

d'una literatura compleforen assignats al teatre, altreá a la flovel-la; l'arque.ología,
^l'historia, els costums, foren encetats no
sense emoció; más tard la política. Els
Jocs Fiarais s'estengueren per tot el sól
cataba l'excursionisme comunica una
gerda sanitat a la il-lusió romántica d'uAquells vells començants del
na patria.
moviment literari catalá es sentien
possens d'una viva alarma. Els havía
succeft com a la viuda que es dedica a
la voluntat de sospirar davant l'irnatge
la

ta.

construcció
Uns

patriotes
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als poetes com En Maragall i el seu jove
amic Pijoan que elevaren la seva mística de
la demos a una nobilitat -neoplatónica. Llaor als poetes que sentiren
amb En Costa—per designar,e1 més característic dels partidaris d'una poesía
patricia—que si es volía sublimar el verb
de Catalunya amb la ressonança de la
poesía antiga, calía mostrar-la no pas solament amb el cinyell i els fermalls que
la fan pura, més també amb les ales que
la fan lliure! Peró l'exemple d'una i altra elevació, que en tots nosaltres influeix, i que ha contribuit a la meravellosa depuració de nostra parla conseguida en els darrers_ anys, té, enfóra

no

pas

definidor, enquimerat

pas
litede servir de códol per la
i convertida en eina llen-

fort. Tant mal

hagué
bassetja,

ratura
seva

armat que la

i

no

pobra

cívola conegué lotes les degradacions
del mal gust, de l'aridesa i la deprava-

ció verbal.
No cal dir que parlant

d'aquestes dues
fases, com en tot ço que diré deis temps
darrers, no proclamo l'absoluta manca
de valors literaris. Individualment, hi ha

espiritualitats generoses
gracioses,
peró la literatura, com a institució, se
la descobreix rudimentaria i fracassada:
es nega
ella mateixa; primer és un
passatemps, i després
al.legat.
La organització creixent de la vida
catalana, la frissança barcelonina, una
influencia más poderosa que mal de li
o

paradoxa

una

per la rima ha tapat el cim de
les seves botes de r r'5o. Fins anímes
gentils s'han deixat influir d'una certa
temença que la naturalitat i la elegancia

de la ciutat.
Així com eh el

significaría
el

pies característiques—venç i és imrnorJo em recordo que un dramaturg

inconscientMent,

sense

entu

-

siasmes m.elodramátics i sense que la
seva inspiració sigui
mai condicionada
per les seves qualitats personals de compassió i bondat: el poeta no necessita
dir «Anem al poble», perqué ell és la entranya més íntima i genuina del poble,
l'element durable, no pas d'una casta,
sinó de tota la abundosa complexitat de
la vida. I la poesía ha nascut per a coses
Inés altes que per a exercir de «esperanto»

popularisme
oblació,

en

la poesía
aquest cas,

preciosisme declara

desig

coses

tal.

pero

una

una fatuitat. El
del poeta és mantenir aquella dis
tancia clássica entre el poetai la multitut;
peró no podent en bella ascensió allu
nyar-se ell, intenta, sovint amb éxit, allu
nyar-nos a nosaltres. Heu-se'l tot sol, irn
pertinent, amb un dit sobre l'anca, al
peu d'un llorer que ell mateix s'ha Plan
tat en un test. Quí el judicará, quí el
lloará; quí el fará perdurable? No pas els
actuals que no són dignes d'ell, no pas
els venidors que no posseirán la clau de
son
alfabet. Ell té esperances que la
força suprasensible de són menyspreu el
mantindrá gloriós a les edats futures.
Qui sab, Mare de Deul
La bella trajectoria ascendent de
l'idioma, la major efusió de la nostra
vida, la major exigencia d'un p-ú.blic
més culte, la creixença ben obiradora de
la nostra riquesa ideal són presagis
d'una forta literatura nostra per derná.
Catalunya esdevé tant gelosa de les se
ves caiences
d'espiritualitat, que ja po
dem començar de minvar l'abús d'un
adjectiu que havíem usat com aquell
mocador que es deixa sobre una cadira
que de moment és Impossible ocupar.
Hi há un seguit de institucions literaries
de institucions artístiques, que hem
decorat oficialment amb el nom de Ca
talanes. Malauradament, i cal no lagar
se de repetir-ho,
la literatura catalana
compta amb belles individualitats, peró
amb institucions. Si un
no pas encara

distintes i antagóniques,
i no més una,—el progrés de la oual
ra-u en exagerar indefinidament les proarts són

va,

l'ideal patriótic d'aquesta gent fou sobretot sediciós, aixó és, contradictor i

adjectiu incoherent,

sugerida

és, que l'art sia condicionat pel seu
públic; que pot existir una art essencialment popular i que pot existir una art
essencialment 'refinada, i que aquestes

çada gerrnanívola,

va de ma en
ala la copa santa. I com
triguen tant a destriar-se les afirmacions
que enclou tot moviment evolutiu, sempre eriçat per fora d'arestes negatives,

un

ço

del difunt: si sapigués que'l seu sospir
té la virtut de resucitar, el mateix esglai
estroncaría. Els nous aixela.brats convertíen la literatura catalana de ço que
fou: una tertulia de paranimf, en arro-

l'aulet,passa-

de refinament. Jo`m
record() que una vegada vaig veure l'es
trena duna comedia catalana, on sortía
un jove
del gran món. El cómic que
jugava aquell paper duia un vestit del
mateix aire deis altres dies i un panamá
vulgar; peró s'havía posat botins. La
nostra poesía refinada moltes vegades
ha fet el mateix; amb un neologisme,

siguin. incompatibles. Una amiga meya
que es diu María está trista de dur
d'ell, dues legions que plantegen defec- aquest nom vulgar, perque és un mot que
tuosament el problema estétic, i °postes
amb llur perfum el canten els gallarets
com es mostren en llurs sentits literaris,
de la montanya i el xisclen en primavera
són motivades d'una idéntica aberració;
.les orenelles davant tots els quarts pisos

=le meu al qual donaré el qualificatiu
de popular, en la creença que cap no
l'afalagaría tant com aquest, ens deia a
uns quants joves poetes: Deixeu-vos
de
bizantinismes. I canteu la Marieta! —Jo
crec que el poeta és carn i sang del
poble, i que la seva veu és la veu collecti-

on, sota

préviament senyals

social.

Peró encara més seguici ha tingut
l'altra limitació poética, la que en" podríem dir dels «incroyables». Ens han
sortit tan.ts poetes elegants que han infós una mena de pánic en el cos social.
La elegancia és una depuració de la
substancia, peró aquí, on la substancia
primitiva i escassa, la eleera encara
gancia s'ha hagut de redurr, sovint a
l'adopció d'uns tabús que es declaren
-

.

un

"

teratures estrangeres ajuden l'adveni
ment d'un període en el qual ens trobem encara; s'estableix una oposició en
tre'ls elements emocionals i populars i
els intePlectuals i aristocrátics. Llaor
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jorn diguérem Teatre Catalá, Novel-la
Catalana, aixó responía a la fonda
ven

de la nostra conciencia nacional que ens
obligava a palesar que no admetíem
corn a manifestació
artística nostra les
creacions en l'idioma privilegiat, i que
dever
ens assegUrava sobretot que
era
nostre reivindicar pel pervindre del ca
talá la florado magnífica de les llengües

avui,
parlar

defugir

literaries;
bigüetats

mes,

la nostra

expansió literaria
el propi
garantida, ja tothom sab

per

am

d'Art en Catalá
convé
més que d'Art Catalá. La naturalitat de

idioma
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en

es veu

catalá l'escriure en castella
és traduir-sé a un idioma que no coneix.
Deixern, dones, cantar la espontanekat
en
el -nostre esperit: que els idiomes
s'exalcen no pels qui dernostren que els
cal exalgar, sino pels que hi creen la
Bellesa. Mireu que l'amor de la Bellesa
és uná característica nostra, un patri
moni mediterrani, i si hi anem vers ella
amb un prejudici, anc que sigui pa
triótic, cometem un castellanisme; que
els castellans, la gent més realista del
món, solen anar a la poesía sense la
simplicitat cordial i adorativa. Treballant
per la dignitat de PArt, treballem per la
mateixa dignitat de la Patria.
No ens ha d'astorar la influencia es
que per

un

trangera:

desitjem-la vivament, siguem

cobejosos

de go que hi há de millor en
en totes les terres. Peró
no volguem
sino la Bellesa i el Geni.
Qué ens interessen les sinuositats efí
meres de les
escoles i les rnodes can
viants? Fern-nos familiars deis genis;
traduím-los, si pot ésser; ambicion_em ne
la força, la elevació, la perfecció: la l'en
gua i la literatura catalanes es troben en
un moment de hospitalitat que adrnet,
hi serán fecundes, els mes nobles Ilevats
de l'espera. Dernanern als rnestres im
mortals que penetrin l'anima de Cata
lunya. Llurs cabals serán riquesa pa
triótica si bandegern la mediocritat, si
sorn constants i amorosos en Pestudi,
establim un bell intercanvi de les nostres
admiracions, sen-ipre més o menys ex
tots els temps i

clusives,

s'equilibrarán en
estat
Defugim, sempre que sigui

que

un

de cultura.
possible, la imitado: val més traduir
que imitar. No cal dir si és avorrible el
«pastiche», la més insigne de les covar
díes literaries. I altrament, hi há un
perill més greu que l'educar-se a Pes
tranger—parlo literariament—i és l'as

fixiar-se en la penuria casolana. La nos
tra literatura és incompleta, encara va
cil.lant, encara poc literatura, i, segura
ment, encara poc nostra. En els nostres
davanters de la Renaixensa i en els

coetanis, generalment, no poden
apendre's les meravelles de una perfecta
cultura poética; cada non poeta que
neixi entre nosaltres, val més que es crei:
nostres

Punivers. Jo desitjo la teva protecció
per tots nosaltres, oh tú, gairebé nostre
summa vibració poética de la llatinitat,
Dant AlighierirDona'ns la teva dignitat
que significa Pinsegur dialecte elevat a
la categoría d'altíssima llengua literaria:
que significa la novetat—per tú la pro
conquerida i purificada, que
vengal
sirnbolitza Pombra clássica evocada com
gula piadosa en els camins desconeguts
de l'horne.
Una tasca dura és necessaria en nos
tre tenns. La matigada formosor del
nostre idioma encara no ha descobert
tots sos
secrets, ni plantejat tot sos
problernes d'adaptacions modernes. Les
nostres costurns, eis nostres hábits es
transformen i s'agencen volent abellejar
sobre els ritmes nous, i tot go que en
nosaltres és naturalesa es disposa a ob
jectivar-se en l'enigma diví de la beutat;
el nostre carácter de llatins inédits pot
fer sagrada la nostra obra en la terna.
Es arribada l'hora d'acabar el famos
sometent literari de la renaixenga. La
literatura és una doble selecció; selecció
dels hornes i selecció de Ilurs morfi ents.
No's consideri rnai rnés que basta l'amor
a la patria per escriure
un
poema o ali
mentar un teatre. No hi há inconvenient
que existeiYin tants Doetes a Barcelona
com
nois toquen el piano, pero que
s'a.contentin fent versos a la xicota, el,
si la xicota no sab gaire de qué va. 1 so
bretot que vingui una crítica violent,
personal, aristofánica contra la irnbe
cil-litat: que‘s faci anar Borja avall tot
horn que hagi perdut el sentit de la
vergonya de sa nuditat.
Es cert que no són prou a establir
la dignitat de la literatura els dignes
—

capteniments d'aquells qui
resadors, per0 és innegable

in-

S

que sern-pre

essen.cial, no parlern aquí d'ética gene
ral, sinó d'una mena d'ética professio
nal, i que és tant dintre la naturalesa de

lirds

m

elegant

les coses que l'oblit o conculcado d'ella
minva l'obra d'art, la fa enguniosa i
vana:

No trobarem el literat en aquella si
tuació d'hostilitat sistemática en la qu.al
se`ns descriVíen els romántics, vocife
rant contra llur temps, malaurats, dece
buts, incompresos, victimes, els bragos
algats contra les hal-lucinacions noctur
nes i els
cabells estarrufats per la gra
pa fatídica de les tempestes. Aixo fou
un posat
artificial i de moda, general
rnent una máscara de la desviació o el
.

egoisme.
Mes si avui que, amb justicia, hern
dit tant de mal del romanticisme, algú
encara volgués renovellar aquella
tradi
ció costosament,esvaida, trobaría el ma
lastre i la mort artística en son ridícol
histrionisme; que l'esperit no .vol ésser
udolat i un malcontentament qué s'ha
de posar de puntetes per a semblar
dignació, esmuga la paciencia del ma
teix Mefistófil. El malcontentament ro
mántic, provenía de creure-'s el poeta
un origen
diví no reconegut, i que la
poesía era una missió incomparable que
eximía de devers. Avui, no sense al
guna resistencia, per6 amb tota equitat,
es
torna al sentit clássic: es combat
fins i tot, la professionalitat de l'art,
s'implora de l'artista el repós duna
_normalitat, és més, se li fa entendre
que li con.vé mostrar son valor donant

gracies
la Ilei

de

a

go

qui

és

normal, rejoven.int

dels homes. Queda des
tothom una passa de jove

comuna

con-iptada en

protestataria,

nesa

avalotadora; pero

sempre és fácilment distingible la con-tradicció que neixi de la ufanor de la
sang, com bell auguri de fertilitat, de
la cangó rutinaria del pobre neguitós
que mai traba els seus encontorns a la
mida de son plaer, mentres gira el rnón
en una infinita varietat d'hornes i

satges.

Opost aparentment

aquest

a

coreó

l'espera és Pindustrialisme, que en
nostre régirn contemporani ha prostituit
de

tants

d'ingenis.

La

falac repugnan.t als

sobreproducció, Pa
pitjors, l'amanera
el qui per diners

caracteritzen
per insaciable vanitat ha

ment

inspirado
públic

en

amb

una

una

convertit la
traga i ha confós el

clientela i s'ha

valgut

d'un fótil semblant a la máquina de
éxits que descriu Villiers de l'Isle Adarn.
Aquest pecat exclou el qui el carnet

,one_l-concer),-

PTF

L4.1

con

elevació social ve comandada irn pe
riosament de la elevació d'uns quants
homes. La dignitat del literat és, dones,

-

Estudio, ElEhll. 8

son

una

lote les tardes Té-coi:leed
Rambla deis

en

juny 1913

A, so

deis teatros

desda 5 pc,-,53,:setes

LP:iaraelloza per- .bare,zets

lunchs

1913

jullY
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categoría literaria;

nitat social

en

i no hi ha sa
país que consideri

un

previstes: amb una certa insistencia la
habilitat adquirida es fa naturalesa,
la espontaneitat hi floreix meravellosa

com una gloria pública l'obsessionant
revenedor de sí mateix, que cada dia,
naturalmente es revén per un preu Inés
baix. La dependencia d'una passió mes

ment. El crim artístic és

donar al públic
els tanteigs, les provatures, les
putene
ríes de laboratori com obra
poética: per

quina,

cal verament que desqualifiqui el
artista, que ha d'ésser home lliure, per

dret diví.
Car una de les qualitats més excelses
de l'artista, i base fonamental de la seva
dignitat, és la Ilibertat del seu esperit.

El poeta no s'entrega a la passió, la
intueix. Goethé ho ha precisat en mag
nifiques _paraules. Per aixó la actitut
del poeta és la de més gran gentilesa

Perqué tot apassionat és un
incomprensiu de les mocions agenes, i
en

la terra.

no

més

l'intuitiu universal

pot,
passar

ágilment,
cárrega vil,
gracio
sense

la tem.pesta com l'Ariel de
Mes no és solarnent la
el que podría tudar les ales me

sament

en

Shakespeare.

passió

_ravelloses.
Un poeta que's vulgui convertir en
doctor, en organitzador, en reformador,
en

apóstol (dono

valors

bertat,

a

aquestes
es ven la

professionals)
está lligat anc

paraules

lli
arnb
la que en els
el món a Zeus.
que

seva

sigui

cadena d'or com
dies homérics Iliga.va
Peró el que és abominable és que
el poeta destrueixi sense compensa
ció la ,seva llibertat,
que's faci dl
una

mateix una presó, una trista esclofolla
de presó, per haver-se volg-ut definir es

téticament,
seva

i filiar els

principis

de

la

obra i proclamar els cánons d'una

escola.
una

gran

importancia

a

Catalunya

al problema de la sinceritat
poética. A les exageracions parnassia
nes En Ma.ragall oposá
l'il.luminisme re

ligiós de la paraula viva.

La esponta
dever en l'artista, l'acura
ment també. La solució
és bona de.
trobar: cal treballar indefinidament en
les tasques elementals de
educació li
teraria. Cal refer-se indefinidarnent les
neYtat és

un

facultats per mijá de seguits exercicis
primaris. Lord Byron posava en
vers

cada dia l'article de fons de
En aquestes

volgut i

manca
en

cas

d'indignitat literaria.

com

.

tant

son

diari.

avinenteses, d'un artifici
educador, la nostra paraula

realitza perforrnacions

que

poden

ésser

-absoluta_

en

íncór

un

una

nou

Es pot donar
Ilei—anc que sernbli tractar-se

d'una pobra paradoxa— que mentres en
la nostra obra poguem discernir- hi les
juntures i les vies del nostre esforç, ella
és obra de -personalitat, i quan
ens apar
veu misteriosa
que ens ha estat impo
sada

arnb

ressonances

tranyen i amb

noves

que

ens es

abast més considera
ble que no el que ha-vi= discernit. Ila
vors és quan
el nostre esperit• és vera
ment en la. nostra obra,
constituint-se,
sense que dl ho sápiga, en
pasme d'en
mateix.
un

Entengui's bé que la delectació que
trobem en l'obra intel-ligent creada- una
mena de premi
de l'afany—és de breu.
durada. L'art és un camí vers la perfec
ció: i la perfecció és un valor suprasen
sible. El poeta esdevé perfecte i non
será mai. Aquesta és la vera amarguesa
del llorer, no pas la incomprensió deis
altres, Ilur menYspreu o Ilur oblit. La
joia i la elació que Ilargament esp.andei
xen la fag honrada del
botiguer sortós;
la confian.ca en un mateix, groixuda
sense

clivella,

que

g-uia

un

ticiosarnen.t el negociant

peculació,

qui

són

necessita

poc supers

desconegudes

la seva es
del poeta,

aquella mica

d'engunia

en

premisa indispensable

de la gra
moment, peró, que les facul
tats d'assirnilació i evolució s'anquilosen
la fantasía es destenyeix, la forma s'a
fluixa: en aquell mornent, qu:an des
apareix als ulls de l'artista la incessant
renovació de les Categoríes, la continua
invenció de valors, l'artista es creu
ésser perfecte. No reb cap mes su
gestió dones és que ha arribat a l'ab
solut I com la gent segueix trobant-se
cia. Vé

agitat
els
va

un

direccion_s

en

a

una

no

incomprensibles, l'artista
dir que són vinguts

triga

a

dies de la decadencia universal, i
la fira de la banalitat a comprar-se
trompeta per fer d'angel de PA po

calipsi.

MIE3 LA.

GartorIlLa,

d'autocrítica molts poden
aquesta malvestat, que és

rer

que és

S'ha donat
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la cooperació d'una qualsevol de
les formes de l'antropocen.trisme: vani
tat, orgull, amor propi, que arrelen po
nant

derosament

en
un
esperit artísfic. La
creació és una obra. misteriosa que es
realitza en les ten.ebres; la hipertensió
de la nostra ánima esglaiada per la
fatillería de la bellesa, excusen en- part
un relermament excessiu de l'ificlividua
litat, la petjada convulsiva sobre'l món:
Cal perdonar molt als poetes. Será leni
tiu si no remei a. aquesta violencia del
jo, la práctica de la simpatía amb'tots
els corrents d'esperit i amb tots els
homes. Aquí, com sempre, la virtut és
de bon aconsellar que ella sigui la con
suetut de les nostres hores i éns alliberi
de perliongar i disminuir en la vida
quotidiana la trágica altivesa d'una
nocturna solitut! Com a jacob ens pot
ésser permés lluitar amb un ángel, pero
ens
és sempre defés Iluitar
amb els

homes.
Es parla

(i no em sembla desavinent
retreure-ho en aquesta mena de gazetilla
que us he anat oferint i que ja s'acaba);
de la germanor deis literats, de la pau i
concordia entre els literats, d'un amor
tendre i pietós que`ns Iligui com una
llagada estreny

objeetes

un

raro..

Quina delicia,

la literatura catalana tota en un ram!
Entre altres aventatg-es que aquest fenó
men
aplegués, tindría la de cohsti
tuir el «debut» de una embció en el
món, perqué el viure idíl.lic, no ha estat
mai cosa de literats, i jo cree que afor
tunadament.

Imagineu-vos,

venir, qué pen
tafaner que, deseo
neixent certes raons circurnstancials que
pa.I liaren la denominació, descobreix
anys

a

sará de nosaltres el

un

prospecte

cartell

o

on

se

llegeixi:

«Sindicat d'Autors Catalans» Jo 1 S puc
prornetre d'ara estant que aquest norn,
si es fa abstracció de les esrnentades
conveniencies, és tant humorístic de per
si que desafiará la gravetat rnés adusta.
I és perqué l'artista. -és tant una sola
pega amb la

seva

estética, que'ls

con

flictes d'estética esdevenen sempre con
flictes personals. Aixó vol dir simple
ment que l'art és

nyable

11:» 1ED id

tots els

Confessem que és una trista fi! I
potser no arribaría a complir-se, dema

que la

quelcom

botánica,

per

més

entra

exemple,

o

i

aeorlonlia.

en

els 1-r?eus
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la sastrería—més entran.yable i més
personal, no cal dir-ho: —és quelcom
irreductible a gremialitat i a estatut. Es
meritíssim que'ls literats servin les més
agradoses relacions de cortesía; que
solament l'homenatge
s'ofereixin no
estereotipat del respecte, sinó fins i tot
la atenció delicada; peró l'amistat calda
abnegada, rica deis millors moviments
interi-ors de l'esperit, la més santa liar
monta de totes les harmoníes morals no
és rnai una obligació corporativa; i anc
-

algún .estament la posés
primer de sos reglaments,
la gent ivarçosa de la poesía.
que

en

no

yarticle

sería mai

Una mica
confrares,
un.
els
seus
solitut
envers
de
horror a la promiscuitat i a la camara
dería de tota la gernació de la literatura,
són gairebé un dever del poeta que en sí
mateix honora la veu secreta de poesía.
Un poeta s'assembla per força indrets a
dona formosa; imagineu-vos una
dotzena de belleses eminents fent una
«toilette» de compromís en el mateix
«boudoir». Es parla sovint contra les
penyes (cal, de passada, afirmar que
mai han tingut ni está en la naturalesa
de les coses que mai puguin haver aquest
poder maáónic que se'ls atribueix den
derrocar valors positius). Doncs pitjor
que les penyes sería una fraternitat pa
triótica de la poesía, amb concessions
una

elogis mutuals, homenatges
mutuals, i aItres escenes arcadiques.
Omplim-nos d'arnistat, sí, peró d'amis

-rriutuals,

tat per tot ço

qué

és divers de

que'ris perllonga en el món,
que`ns acabala d'hurnanitat.
poética
Mes, convertir una civilització
Maí;
la
graduat?
ordre retallat i
en
bosc.
és
el
millor unitat poética
digni
La dignitat de la literatura, la
per tot ço
per tot ço
un

literat, no
l'interés deis qui
tat del

són

coses

guaiten

la

agenes

poesía

a

com

paraula

bell celatge a fóra d'ells. La
dignitat és una
és la patria. La seva
rebaixament
i la
dignitat nacional. El

un

castellans
miseria deis poetes patriótics
XIX con
sigle
de la segona meitat del
bellesa,
per con
sagraven d'un sentit la
catalana:
patria
noció de la
tracop, la

Espanya
Ca
Leopold
moría en les
yankees
els
contra
versos
i en uns
den Sinesio Delgado. Nosaltres érem
un

concepte ridícol de la noble

quintilles

den

no

llavors universitaris tendrals; i la indig
nitat de la musa castellana ens infongué
l'horror d'una cosa que desapareix vil
ment. Volguem triornfar ara i sempre
per la elevació; que la nostra immensa
responsa.bilitat ens estimuli, per tal com
la nostra missió artística se n.'hi ajunta
imperiosíssim;
una terral d'un carácter
seguim
els canons de
i si com a artistes
a

la dignitat, per la devoció de Part, com
a catalans ()ferial al nostre sol pairal una
ofrena més pura que'l fer servir de ripi
el nom de Catalunya: ço és, un capteni
ment i un posat que ens dongui dret a
la dolça mirada de sos ulls, més rutilants
que la joventut i el dia.

nosaltres,

i ha indicat solucions ben
orientades per salvar-ne els obstacles.
Els demás es troben bé a cavall i l'es
peronen.
El quefe del partit conservador va
esser el primer en adonar-se de la gra
vetat

del

problema constitucional plan

tejat principalment

per la conducta deis
lliberals i el primer que va treballar per
solucionar-lo Un moment va semblar
que entreveia la gran solució, la única
definitiva, la de convertir els partits
actuals en partits de opinió; un moment
va semblar que anava des de la oposició
a aglutinar, amb una activa campanya a
Pentorn seu i del seu partit, les simpa2
tíes, les esperances, la popularitat que
gestió governamental, brusca
la sev
ment interrompuda, havía fet néixer en
-molts indrets d'Espanya. Pero, quefe
del partit que al començament de la
restauració havía creat el torn pacífic,
després d'aquesta momentania vacil.la
ció representada per un deis seus dis
cursos
d'allaVors, cm sembla que és el

pel
pacífic
úni
i d'aquí la «implacable
ca solució,
hostilitat», d'aquí l'actitut seguida amb
Canalejas, d'aquí la doctrina de
en

de Carran.za,

es

decanta resoltament

restabliment del

torn

com

la nota de retirada, ratificada per tot
el partit en la reunió plena del Senat
Car, situant-se en aquest punt de vis
restabliment del torn
ta d'ésser el
convencional la única solució possible,

problema queda fatalment plantejat

del dilema ,famós, que
Maura
en els dos darrers
formulava
nota.
Si no hi ha
d'aquella
paragrafs
amb
dos par
solució
que
governar
més
concordats
que tin.conven.cionals
tits
guin pactada per endavant la mutua i
alternada successió, quan el fracás de
repetides tentatives per establir el pacte
els termes
en

La crisi constitucional
Solució proposada per

en

Mama

Inconsciencia vergonyosa del p' artit lliberal. Vacil-lació den Maura.—Opta pel restabliment
del torn convingut.—El dilema de la nota de retirada. En Maura endossa la solució del
problema a la Corona.—Inconstitucionalitat deis actes que en Maura i el partit conser
vador reclamen de la Corona.—Perills per a la Monarquía.

seguides

?Quina actitut han tingut davant d'a
questa crisi els homes directors dels
partits governants?
Deis lliberals, en general, no cal par
lar-ne. ,Principals culpables d'aquesta
crisi constitucional, amb la mateixa
inconsciencia amb que varen provocar-la
per a
del poder, agraven i
enfondeixen i renoven la ruptura quan
temen perdreq. Mentres els conserva
dors callen i semblen resignats a fer de
partit d'eterria oposició, mentres sembla
el partit conservador reconciliat amb el
paper de comanditani perpetu de una

apoderar-se

se

les

atencions acostumades. Peró,

d'una

luta de

fonda separació
impossibilitat abso--

més

demostra que hi ha

que'ls partits

actuals arribin

a

sortida:
substituir-los, crear un partit lliberal
desseguida que ve de part deis conser
vadors una invitad() a permutar els, ben compenetrat amb el conservador, o

avenir-se,

externes

.

se

preocupat

en

gerencia lliberal, perpetua també,
guarden al partit conservador totes

demostraa

seus prohoms ha
conciencia
de la situació i
tenir

més ún deis

el

T>n

Juny 1913

papers, allavors els homes que neguen
al Rei el dret de veto, posen el veto a
un partit de la monarquía„és a dir, ells,
minoría turbulenta i anárquica, posen
fóra de la llei, fóra de la consideració
de. partit legal, tota una categoría d'es
panyols, els conservadors, amb drets
constitucionals tantrespectables almenys
mateixos. I els lliberals
com els
seus
tranquilament, plácidament, refrenden
aquest decret deis tribuns de les turbes
i el cumpleixen. La trascendencia del
dany, o no la veuen, o si la veuen pot
mes en ells Papetit de
que'l
patriotisme i la Ilealtat a la Corona. No

governa-r

no

resta més que

una

de conservador que's compenetri
amb el lliberal actual.
1 aix(), segons en Maura i segons el
partit conservador, ho ha de fer el Rei.
Qui té la presidencia del Govern, arnb
el decret de disolució es fa la rnajoría i
Rei mantenint o
es tría la oposició; el
retirant la confiança i donant o negant
un

el decret •de disolució, és l'arbitre su
Es
prem de la vida política
el Rei qui; segons aquell requiriment
den N'aura i del partit conservador, ha
de treure del govern els lliberals, ha de
posar-hi els conservadors, donant-los el
decret de disolució i mantenint-los en

espanyola.
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el poder indefinidament, fins
quedar soldat l'eng-ranatge
dos partits i assegurat el
a

que torni
entre els
torn

pa

cífic.
Més, aixó, en realitat, és un endós i
no una solució. Amb aquesta
fórmula
•

en

Nlaura i el

partit

conservador

no

re

solen ells el conflicte sinó que'l traspas
sencer

sen

Corona

a

la

Corona, exigeixen

a

la

que'l resolgui.

1 constitucianalment la Corona no
pot acceptar la tasca que'l partit conser
vador li senyala. Constitucionalment el
Rei no pot treure del poder el partit

majoría

les Corts, ha d'anar
resolent totes les crisis a dins del mateiy
partit i amb els seus homes. Es més.
constitucionalment el Rei no pot avui,
ni en el cas de retirar-se voluntariament
els lliberals, donar el poder al partit
conservador, perqué subsisteix el veto,
no
el deis revolucionaris—aquest no
pesa ni pot pesar en les decisions de la
Corona—sinó el que en Maura mateix,
el que els conservadors mateixos varen
posar-Se, al proclamar que no podien
acceptar el poder si no els el donava el
Rei arnb fa resolució de. mantenir-los-el
que té

a

indefinidament, fins haver creat
parta lliberal a imatge i semblança

ufl
se

Aixó és la guerra a les forces políti
ques organitzades, és excloure-les del
régim, és, per un període indefinit, el
parta únic, i aixó té un nom, un nom
que va sortir deis Ilavis del propri Mau
va.

per a calificar una situació sembla-nt:
la dictadura. :vientres el partit conser
vador no retiri la condicionalitat_posada
en la seva famosa nota, no pot cridar-lo
el Rei, perqué cridar-lo sería suscriure
la Corona aqueix programa d'anorma
ra

litat constitucional.
Es dirá que en l'artificialisme de la
vida constitucional espanyola el ésser o
no ésser constitucional o inconstitucio
nal

acte

no té cap sentit de
realitat.
sha d'oblidar que fins aquests
convencionalismes, per artificiosos que
siguin, constitueixen veritables i posi
tives limitacions que si desapareguessin
accentuaríen extraordinariament la base
de despotisme oligárquic de la vida po
lítica d'Espanya. En el sistema del torn
un

Pero

no
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pacífic, ja

posats dins del convenciona
per la falta de cos electo
ral i de opinió, se guarda respecte als
principis fonamentals del régim parla
mentari; car, a dins d'aquest sistema,
la majoría actual, que és dipositaria
del poder, és la que entrega a Paltre
partit per desistimen.t vol-un.tari; i les
eleccions subsegüents confirmen la
seva previsió donant a l'altre partit la

lisme

imposat

cional,
sentit
partit lliberal, l'acció
vador, dones ha estat

diferent de la del
del partit conser•
també pertorbado
ra.
Atenúa la seva responsabilitat la
revoltant injusticia de que van. fer-lo
objecte en Moret i el seu partit i la opi
nió general d'Europa, pero la seva ac
tuació desde 1909 ha aumentat la per
torbació en comptes
en

un

majoría.
En canvi,

la solució den Arlaura, si
dins del sistema de convencio
nalismes que són base del sistema es
panyol—i adverteixi's que no pot deixar
_de situar-s`hl perqué aquesta solució no
ten.deix a destruir-los sino a- consolidar
los restablint la més capital d'aquestes
tuada

a

-

ficcions,

el torn convingut—no guarda
al sistema parlamentan i ni el més ele
mental respecte extern. L'acte del Rei
treient del poder un partit que té la
majoría o excloent a priori de tota in
tervenció ulterior en el govern a tals o

quals partits o grupus—que és lo que'l
quefe del partit conservador reclama de
la Corona—no té cap justificació a dins

sistema, -perqué
régim parlamentan i
del

la essencia del
que'l Rei ha de
acatar el sufragi i donar el poder al
partit que tingui majoría en el Parla
rnent. Mentres un partit té majoría en el
parlament no pot el Rei, sense violar les
lleis fonamentals del régim parlamentani
d.eixar de donar-li el poder ni pendre-li
per a donar-lo a un altre partit.
Peró a .rnés de inconstitucional aques
ta solució té, perqué pugui acceptar-la
el Rei i pugui mantenir-la un -partit
en

está

monarquic,

un
altre defecte capital:
fereix de mort tots els. prestigis de la
monarquía. Can, suposa un temps, un
període, en que'ls canvis, no solarnent
de govern, sino de situació, els fará el
Rei, i aixó és llençar la Corona, des
guarnida de la irresponsabilitat consti
tucional, al bell mig de les Iluites polí

tiques,

és

entregar-la indefensa

a

tots

els atacs, a tots els ressentiments, a tots
els odis, és dur-la a repetir la historia
del regnat de Isabel- II, amb la seva crisi
final per inevitable conclusió.
En aquesta fondíssima crisi constitu

Pa°21ament
Perfecta eonstitucionalitat (le la conducta del
Rei.—Solució ideal. %lució immediata, la
intervarvió directa. de les Corts.— Proee
diment per a fer-la efectiva: adaptació del
parlamentarismo espanyol al sistema de
govern per concentració de grupus parla
mentaris.—Ventatges d'aouest sistema.—
Cona pot resoldre Ja erisi actual.

present

El Rei, en canvi, fins a l'hora
ha demostrat tenir d'aquesta crisi una
concepció claríssima, així com una clara
percepció deis seus devers de rei cons
titucional. Ell ha vist la situació i els
seus perills. Ell
ha assenyalat amb els
seus
actes, expressió de una voluntat
resolta i conscient, el camí de la única
solució possible, de la única Coi-istitucio
nal, de la única que significaría un pro
gres, un avenç decisiu en la vida política
espanyola: el camí del Parlament.
Quan en 1909 els lliberals, -amb en
Moret al davant, varen provocar la crisi
actual encara oberta, el Rei, que's tro
baya sobtadament davant de la situació
mes perillosa que havía passat la mo
narquía de la Restauració ençá, va man
tenir en el govern d'allavors, que com-p
tava amb la majoría compacta i unida
en el Parlament, la seva confianca; i per
més que se li formulava l'amenaça de
passar-se a la república tot un -partit de
la monarquía, per mes que aixó tenía
per conseqüencia, lo que en: Maura Ila
vors
qualificava de dictadura, per més
que una situació de tant extremada vio
lencia implicava tota mena de perills per
a
la persona del Rei i per a la dinastía,
el Rei va deixar al quefe del Govern
de la majoría parlamentaria tota la

mage

Partificialisme rnateix,
política actual;
de tota l'actuació
guardar les ficcions constitucio

doncs,

llibertat de resolució; i quan va deixar
el poder i va aconsellar la pujada deis
lliberals, sabía que tenía sencera la
confiança del Rei per a seguir -en el go
La rnateixa actitut de absoluta correo
observat en les
ció constitucional ha
crisis sobrevingu.des desde la constitu
ció de les Corts actuals. Totes, una per
solució adrnis
una, han tingut la única
sible a dins de un
veritable. Si el d'Espanya no ho és, si
tots ens toca la feina
una ficció, a

veritable.
l'imperi del régim d'opinió

régim.parlamentari

és

no

és

una

ficció

titució parlamentaria.

Posant-se cada organisme o cada fac
aquest
tor de la riostrá vida pública en
mateix punt de vista d'absoluta correo
ció constitucional de surnissió als Drin

cipis

i lleis

del

régim

parlamentani

veritable, és com s'arribaría a la solució
natural.
La única solució definitiva d'aquesta
formidable crisi constitucional és en
troncar les .institucions existents de fi
gura parlamentaria, amb ciutadans veri
tables que opinin i votin, és a din, posar
a

parlamentaria
constitudó estableix la forga mo

disposicib

de la máquina

que la
triu de. dos o mes partits d'opinió que
acoblin a la rn.ajoría deis electors.
Pero aquesta solució no és inrnedia
•

tarnent

realitzable;

mado de
que

no

suposa una

tota la vida

transfor

política espanyola

pot improvisar-se,

suposa

una

successió d'estats d'evolució, intermitjos
entre Partificialisrne d'ara i la plena
rnalitat constitucional, que comenca arnb
la disolució deis dos partits de torn,
non

dislocació i triturado, que
la fecundado deis grupus
resultants per mov.iments d'opinió exis
tents o que vagin produint-se, que acaba
arnb l'elimin.ació de tots els grupus que
no hagin sabut incorporar-se a l'opinió
amb la

seva

segueix amb

viva.

Es clan que les dificultats d'ara nos
resolen amb solucions ideals borles per
pero marquen aquestes solu
a dema,
cions la orientado que han de tenir les
altres solucion.s, les no definitives, les

de

Aq-uesta solució sha

•

sino una realitat, i el Rei l'ha
adaptada al quadre de funCions i lírni
tacions- que- li corresponen en el régirn
parlarnentari, per .més que la condició
d&tots els altres- poders, especialment
en
la crisi d'ara, li permetés aixarnplar
el seu poder real molt per sobre de la
competencia propia dels reis amb coná

dins de

base
a
ha de
respecte que si fossin
mateixel
nals
les lleis
a
realitats vivents i sotmetre's
Peró,
a més,
parlamentan.
del sistema
ha
exigencia:
un'altra
ha de respondre a
ini
endavant, una
de constituir un pas
moviment, cap a
de
d'orientació,
ciado

vern.

d'adobar-ho. La monarquía

a

•

cercar

a

les

Corts.
electoral,
Si no hi há a Espanya cos
bo
canvi,
ni partits d'opinió, hi ha, en
tenen
Corts.
que
unes
n.es o dolentes,
Corts ben
totes les apariencies de les
quasi to
efectivitat
de
constituides i la
parlamentaries.
A les
funcions
tes les
de
les
co
representació
Corts hi ha la
Corts
hi
les
existents;
a
rrents d'opinió

que, .segons els principis
té`l dret de resoldre, de
deis se-us- homes. Es
per
medi
governar
respecte de Corts
aixO
és
veritat
dirá que
Pero ai
veritables.
eleccions
amb
fetes

=joda

ha la

parlarnentaris,

vicioses, falses, amb
•

xí i tot,

tants pe

d'origen com se vulgui, són les
Corts l'únic organisrne en que q-uasi tots

cats

els

tnatigos d'opinió están,

poc

rnolt,

o

representats.

constitucional

de
la n-iateixa manera que-si el régirn pan
lamentani d'Espanya fos, no una ficció,
sino una realitat així facin. les Corts de
Corts veritables i durin lo que les Ileis
constitucionals prevenen. Aixo sol cons
tituiría un progrés considerable, de irn
superior als
mensa trascendencia, molt
Corn el Rei fa de rei

resultats

seus

de les

concrets

repercusions

irnmediats

en

raó

i irradiacio-ns din

fluencia que a sernblant tranáformació
acornpanyaríen, entre elles, en primer
terme, la exclusió del régim dels dos
Partits ficticis-i del torn convencional, i
la introducció dels governs per concen
trado de grupus parlamentaris.
Aquesta sola substitució del parla
mentarisme a base del régirn de dos
partits, Del parlamentarisme a base de
govern de grupus, resol naturalrnent la
crisi constitucional plantejada í la resol
dintre de les lleis del veritable constitu
cionalisme. Can, en el primer scha de
distingir entre els canvis de govern, que
són fundó del Rei i les Corts, i els car
vis de .situació, que han de decretar-los
els electors; rnentres en el segón aques

so

de

necessitats d'ara, que no tenen espera
Del dia mes o menys lluilyá en que sia
viable i aplicadora la solució ideal. La
solució ha d'ésser assequible, no derna,
sinó avui, clessee-uida; ha de cercar-set

1 4

e r,
O

0 O

o

desapareix;

intervenció del
no

uns quants grupets d'electc rs
sembrats aquí i allá, en mig de la ci
política, on voten úni< a
mensa estepa
ment els governadors i els alcaldes en
del ministre de la Governació I
n.om

mes hi ha.

.

i altra ficció, la ficció de ós
electoral i la fic.:ció de Corts, aquesta té
més elements de garantía, perque toi es
les opinions hi están representades
realitat, perqué a
més elements de
eficacia
la
i el poder d,els
dins d'elles
representen
veritables c o
homes que
superiors a
d'opinió
són
molt
rrents
a
la
importan
ia
correspondría
lo que
grupu,
quedant
a
ixí
seu
numérica del
atenuat el vici de
en part corretgit o
entre

una

origen

de les Corts

Noti's bé

que

en

espanyoles.
el sistema del

convingut mediatament

tc rn

al menys

A

R, FECCE0

rlf

s

ón

també les Corts l'orgue regulador d els
canvis de política, perqué és el qu efe
del Dartit, que té la confiança i adhesig
de la rnajoria, qui amb l'autoritat dE la
majaría dei"xa el govern i aconsella al
Rei que entregui el poder vacant al qu efe

partit. Mes el torn pacífic c on
vingut serveix quan hi ha dos Dart: ts,
és a din, quan la ficció constitucio nal
de Paltre

imita el sistema de dos grans partits s uc
ceint-se en el poder segons les oscil la
cions de l'opinió. Suposa dues cc): les
cohesionades, compactes, dirigides per
homes obeits amb cega disciplina. Qiian
aquesta cohesio i aquesta discipl ma
desapareix, quan les colles governa nts
en
són garbes de clien.teles
no
més
la
cohesiGna
lluita, a les quals
poder,
al
la
efectiva
en
el
participació
vors, el torn pacífic, fins dintre del E is
terna de ficcions que impera, es fa i
possible; i en cornptes dels quefes de
partit, no hi há més solució possible que

desIligades

-parlament directament.
aquest cas es produeix, qican
us,
no hi ha dos partits, sinó rnolts grur
la forma d'intervenir el Parlament el la
actuar el

Quan

regulació

deis

canvis de Go-vern

no

pot

Plaça Sta. gna 24
,

(ipellans,

d6srltreterz_t.psi.estLul.

p

funció

191 3

cos elector al
més hi há canvis de
govern a cárrec del Parlament. I a E s
panya és possible conseguir que 1 es
Corts facin els canvis de govern, perq Lié
bones o elolentes hi há unes Corts an ab
representació de totes les opinions poi
tiques; peró no és possible que el c os
electoral digui quin Dartit ha de gove r
cos electoral, ao
nar perqué no hi há

ta

r

solucions transitories inmediates. Car,
per transitoria que sigui, no més la
lució d'avui és bona quan se tracta

juny

28

CATALUNYA

300

17.

'V27

de Les més

çr-nr.Dcza.-Csants flbrrolnes'

$E

j-uny 1913

28

del torn pacífic, ni la
de les consultes de más
prohoms, más o menys singu
o menys
laritzats per la seva indisciplina, sino la
intervenció directa; i aquesta no més pot
exercir-la introduint el régim de govern

l'indirecta
indirecta, també,

sonalitats fortes que les creen; obra la
porta a la renovado continuada d'ideal
en el
poder.
Certament, no están les Corts actuals
encara en
la situado de trituració in
dispensable per a establir el govern de
grupus, condició primera de la eficacia
de la seva intervenció per a resoldre
tots els problemes plantejats per Pac
tual conflicte constitucional. Peró hi són
a tocar. Els dos partits turnants, ni tur
nen ni són partits. El partit lliberal está
desfet. El partit conservador, ferit de
mort, s'aguanta dret encara pels presti
gis de Phome eminent que'l presideix,
pero ja ni aquella externa disciplina de
que en un moment d'amargor va parlar
en Maura, té forea per a dissimular más
temps la divisió interna.

ésser

de grupus.

El govern de grupus resol totes les
Cubreix completament la

dificultats.

-tesponsabilitat del Rei, molt
que'l torn pacífic, perqué les
ben al terme de la

seva

vida

más

encara

Corts arri

legal

i per

pot presentar-se al Rei, más
_que rarament, el cas de disoldre-les, ha
bitual en el régim del dos partits i el
tant

no

pacífic.

Arribades les Corts al mo
ment de la seva renovació, arribat el
rnoment d'haver de determinar qui di
rigirá les eleccions, que a Espanya val
tant dir com qui tindrá majoría en les
Corts noves, el Rei pot restar a cubert
de la responsabilitat de donar aquest
perqué les Corts, rnantenint
el
poder
uns
homes en Pacte de clou
en
re les sessions, assenyalen la
voluntat
de que aquests homes presideixen la
torn

Acabar_ definitivament amb. aquesta
ficció dels dos partits,,que son ja no más
un tom; fer que
apareguin els grupus

p-rivilegi,

renovació parlamentaria. Quan no més
hi há dos partas ben disciplinats, fiar a
les Corts aquesta última designació, és
igual que mantenir perpetuament en el
poder un partit i excloure els altres;
peró en el sistema de grupus, aquest
inconvenient resta
considerablemen.t
atenuat, i per rnedi d'encertades combi
nacions i concentracions pot desaparéi
xer totalment.
Pero, a más de resoldre els canvis de
govern parlamentaria.ment i sense dei
xar en descubert la monarquía, el siste
ma de govern de g-rupus dona grandís
simes ventatges per a convertir un par
lamentarisrne fals, artificios, com el de
Espanya, en un veritable régim consti
tucional. Car amb els dos partits con
ven.cionals, más ben dit, amb les du.es
grans colles que usurpen el lloc de dos
grans partits, es fa impossible la subs
titució, perqué els partits que's formen
lluny deis organismes d'administrado i
de govern, no poden deixar de ésser
partits d'oposició, enemics del régim ja
que, com mes sentit i orientació gover
narnental
manifestin
quan s'intenti
crear-los, más durament combatuts se
rán, cOrn a competidors, pels interessos
creats dels dos sindicats de suplantació
de l'opinió pública, que s'esforcará-n en

exterminar-los o en exasperar-los o Ilen
ear-los a la inacció i a la protesta.
En canvi, el govern de grupus facilita
aprofitar tots els movirnents cropinió,
que

fragmentaris
locals,

petits o g,rans,
Púnica aigua de
debó per a fer rnoure la turbina; els
permet desenrotilar-se i créixer i enfor
tir-se; estimula i facilita la intervenció,
en el govern
de les minoríes i de les per
generals

o
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o

son

no,

.

que de fet els integren, en ple Parla
ment, davard de Popinió, tal com són,
cada un arnb son capdill i amb son con
tingen_t de significado o d.`orientació o
d'ideal els que'n tinguin, cada un amb
la responsabilitat de la seva direcció i
de la seva actuació, és l'obra més pa
triótica que avui poden dur a terme els
directors de totes les torees parlamenta
ries governarnentals o d'oposició, l'obra
más patriótiea que poden avui acornplir
els quefes más o menys reals d'aqu.est

partit.
No rnés aiyí

salvar-len aquesta crisi
más així redimirien els
seus
passats errors i contribuiden a
l'esdeveniment d'un régim d'opinió ve

gravíssima,

no

ritable.
ErsTRIC
(De

La Veu de

PRAT DE LA RIRA

Catalunya).

vació i deductiu, així com millar co
neixernent del con de l'home, podrá veu
re-les clarament amb 'cota la Ilur negrura
i destrucció. Peró no la considerem a la
rnultitut per estudiar aquesta llaStimo
sa falta de joia en
l'esperit públic, que
potser algú diría que és degut a l'estat
térbol per la tristicia del nostre esperit
que veiem les coses d'aital manera;
que és degut a una causa subjectivae a
fosquetat i negrura -interna,
un tel de
interposada entre la nostra ánima i les
coses, que veiem totes nostres festes
tant fosques d'alegría; que és degut a
que nosaltres estern ensopits i aburrits
-a qué arreu vejem aburriment, a que no
sabem expansionar-nos a qué en.' lloc
vejern expansió. Observem solament les
circumstancies d'aquests espectacles i
diversions, les coses quels serveixen de
base i la manera com es .desenrotllen,
així com el fi primer i últim del qui les
organitza o explota. Analitzem el valor de
eficacia
que,
estat

per

com

a

a

l'alegría d'aquestes

psicológic

coses

durables que el mogut

más

de la

multitut,

són molt

con.siderades irestudia
des en llur essencia.
Peró cal primer saber quines són les
condicions i després les causes per que
més

aptes

a

ésser

nosaltres hi hagi alegría.—Lo que és
aquesta bé tots ho saben', can tots l'hem
fruTda poc o molt aquella santa pau que
inonda tots els-árnbits de la riostra áni
ma; peró cal clistingir que ella és cosa
pura i santa i així, per posseTr-la de veri
tat, cal tenir el cor pur i santificat per
la mes clara honradesa i net de tota
mes mínim la santa
cosa que enteli el
humana dignitat. Peró l'alegría, ade
más que és pau, vol serenitat i harmonía
en nosaltres, millor dit, és el mateix efec
te d'aquesta harmonía, i com aquesta
presuposa plenitut, can ella no pot estar
(luan fins falten elements o aquestos són
incomplerts, vet-aquí que hem de curar
per aquesta plenitut, conservar i au
mentar l'humana riquesa de- tots els
en

.

Zes 9,052S
El

qui Ilegís

l'article

anterior

an

aquest, potser es faría aquesta pregunta:
peró quina necessitat de fer ressaltar la
falta

d'alegría

de la

majoría

de nostres
diversions?—La necessitat que hi ha de
fer notar a qualsevol qui's va aficionant
a una cosa viciosa, del perill en qué está
de fer-se esclau d'aquesta;i no hi há dub
te que per gui's troba un xic buit d'espe
rit o be nervios o be pres per una rnelan
gía o petit aburrirnent, és cosa fácil que,
per distreure's, s'aficioni als especta
eles forts i dolorosos i arribi a •viciar-se
tant an aquesta distracció, a la lectura
i a tota cosa emocionant-sensacional
que esdevingui un trist esclau i víctima
d'aquest vici. La prova d'aixó está en
quasi tota la riostra societat, i les terri
bles conseqüencies, bastará pensar i
observar una mica per pressentir-les
bastant, i qui tingui más talent d'obser

dons

espirituals i cor-porals que tinguem,
estiguin

harmonía
segons
moral—i en armonía amb els deis de
más nostres germans— o sigui segons
justicia; —i si podem fruir d'aqueáta ple
nitut i riquesa, no hi há dubte que la
mentres aquests
entre tots ells

rnateixos

-o

en

sigui

pau regnará en nostre esperit.
Procurem, dones, que res d'aixó ens
falti, que no falti a ningú, que a ningú
manqui el pa corporal i espiritual de
cada -dia, que además de la satisfacció
ordenada de les necessitats del cós,
s'ompli l'esperit,—s'ompli, com —per
medi de la veritat i de l'amor; que l'es
perit es senti pie per un ideal i .satisfe
tes ses ansies d'estimar per algún amor
—que molts són els alts objectes i sers
dignes de l'amor humanal i que Por
-

302
dre,
la

norma

imperi
mana

en

la santa llei, que és
i vía per a assólir qualsevol fi,
nosaltres i arreu produin_t hu

alegría,

de la santa

i

com

també—ade

d'estar comprovat i sabut per mol

raons

Natura,

Fisiología basades—que

en

la

bellesa hi ha, veritat
"perfecció, deu ésser Un mar d'ale
gría on sois falta banyar-nos-hi per sen
tir-la i vet-aquí perqué Déu, qui és to
tes aquestes belles perfeccions a l'infi
nit de l'ideal arribades, que és l'Occeá
immens i infinit de tota perfecció, deu
ésser Eh també un in.finit d'alegría ine
tanta

on

fable.

Després de

lo apuntat, caldrá armar se
coses que
serveixen
de base a quasi tota diversió actual, i les
circumstancies o sigui el lloc, aire, Ilum,
manera, el grau d'ordre i respecte en
tre tothom, etc., etc., com elles es des
en.rrotllen, i que el fi deis empresaris, no
va
pas tot aixó a produir lógicament
alegría? Es n.ecessari treure'n de lo es
boçat la conseqüencia i concloure que
per provar que les

aberració d'art, tanta aberració
bon.dat, tanta excitació de passions
baixes, de dolor viciós, tanta aglomera
tanta

de

ció
que

locals foscos o pobreinent il.lumi
per una llurn trista, incapaços

en

nats

són

públic

una

amenaça

a

la

vida

del

d'alarma solament i un
lloc d'enmatzinatnent continu per a eh;
que tanta música falsa i ploranera, tan
ta coloraina inarmónica, tanta algarabía
en

cas

lletjura
el parlar de tothom., tant
d'oripell cridaner i carregós i en mil do
en

loroses i éstranyes contorsions, que tot
alló en fi que fereix nostres sentits
aturdeix nostra sensibilitat, no pot pro
duir més que una viciosa excitació en

l'organisme

humá i

un

vel

espés

de

es

tranya i punyenta tristesa en resperit?
Si no cal saber que el inarmónic i anti
estétic engendra el dolor, el dolor
siu, per saber el trágic patir que
ren

De la moralitat del cinema

armonía.

I cal recordar ara per aixamplar la
esfera Iluminosa de la meya idea sobre
la que vinc disertant, que la Bellesa, que
l'Art, que la Veritat ensems, i tot alló
que és Perfecció, són armonía. I vet-aquí
com
per un senzill corolari trobem que
totes aquestes altes coses—que també
tant clarament es relacionen—són fonts,
les més clares fonts externes sens dubte

tes
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regularitat,

la

més
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cánçons, músiques, cartells,

naries,

coloraines,

postals,

65(-)

veritat. El pastor protestant Couradt
constatá en el núm. 6 de la Allge
meine Rundschau 51 adulteris, 19 esce
nes
de seducció, 97 assasinats, 45 sui
cidis i 22 raptes en 25.) pel'lícules-; el
públic se trobava en la companyía de 17
lladreS, 25 fembres ávels, 33 ubriacs, et
el
cétera. La cobdicia, la _venjança,
crim, la gelosía, la ira, la infidelitat se
uneixen com a feres per acorralar Pho
me..» Del sovint que el quart manament
hi és indignament trepitjat no'n par
lern, mes sí diré quelcom sobre l'amor
lliztre i el suicidi en el cinema.
L'obra de Mwterlinck, «Monna Vanna,»
a causa de son inmoral contingut mogué
en son temps rnolt soroll en la prernpsa
alemanya. No obstant, se representen
diariamen.t escenes molt més vives i su
gestives que les d'aquesta obra davant
de mil-lions d'homes, sense que
sal
vant poques excepcions
un tal enveri
nament del
poble sigui combatut amb
l'energía que's mereix.
ra

ja

—

-

.....
.

Noies que

.

fugen

.

amb

.

quals

en
fí, és el
base, el fí i el tot de nostres
espectacles bé quasi de tots ells!

tema, la

o

SANS

text

explicatiu d'una pel'll

la sugestió d'idees i precediments
perversos no pot ésser més crua i agres

siva..

—

—

.

arnant, són
cosa corrent en el cinema.
Per més cla
retat ve després el text: «Un any més
tard» que senyala la vinguda d'un in
fant. No te d'acabar amb tota moral,
aquesta centinua propaganda de l'Amor
lliure, considerada així -com a cosa na
tural?
El cinema és modem, molt modem!
Per aixó proclama el dret a la lliure
maternitat.

respi

desordenador—sobreexcitat,

(Del

cula titulada «Homes de la vida)» Per
qué tant poétic? més, seriosament; aixó
és recomanar el suicidi a la gent i dir
i no poques
que en semblant situació
obreres d'una gran ciutat s'hi troben
obtin pel terrible, per la propia aniqui,
lació. Desenganyats que se suiciden,
aixó pot llegir-se diariament en els pe
riódics. Perqué no havía, doncs, el cine
ma de representar aixó més clarament,
fer pública la técnica del suicidi? I Cou
radt enumera 45 (!) suicidis en 250
pellícules! Tindríem molt que agrak
als que's dediquessin a indagar si molts
deis suicides havíen sigut assidus con
corrents als cinernes. Jo penso, junt
amb altres, que de gran part deis suici
-dis, sobre tot dels de col.legials, n'és
culpable el cinema. -Per aixó prou! amb
la continua glorificació del suicidi.
Com hauría d'ésser el cinema? Aixó
e-fis ho diu
-no un qualsevol
sinó el
mateix Emperador, en un parlament
sobre'l teatre
que pot fer-se extensiu
el cinema—del 16 de Juny de 1898: «El
teatre diu, té per tasca, al costat de l'es
cola i de la universitat, educar la genera
ció que puja i preparar-la al treball per
con querir els
més alts béns espiritztals de
nostra magnífica Patria. Aix-í deu con
tribuir a la formació d'esperit i caracter
seu; i a la veneració de nostra moral. El
teatre també és un altre arma meya.» Sí,
el cinema arnb ses pellícules corrupto
res també
és una arma, més per a la
perclició de nostra magnífica Patria.
DR. HUTTERMANN

son

Ilumi

revistes,

vida.»

—

En la Deutsche Tageszeitztng, (número
del 3o, XII, 1912) llegeixo el se
güent: «El més baix egoisme, qui va a
la caça de Por, festeja descaradament
en el cinema son triomf sobre tota idea
litat, moralitat i ordre.» Malaurada
ment són aquestes paraules verita:t, du

—Descriu aquí l'autor el desenrotlla
ment d'algunes pel'lícules de tesi en les

corro

anuncis i altres elements de les nostres
diversions! Si precisament el dolor, un
dolor de tortura, rebuscat, antihumá i
fals—si fos huma i verdader, no sería

ALBERT

Amb el títol «Schundfilmmoral», publica la
revista alemanya «Aell,gnzezne Run
elsclzau» de Munich, número del 3 Maig, un
interessant article del Dr. Hüttermann que
reproduim en part merces a la traducció queha
volgut_fer-ne nostre bon amic Josep Quintana.

important

—

Tant sovint com l'amor lliure's pre
dica el suicidi. Una obrera abandonada
pel seu amant, amb qui tenía «rela
cions», pateix fam, i en lloc d'usar ses
forces encara sanes, es tira al riu, qui li
crida: «Vina a mí, en mí trobarás el
repós i la pau, lluny del torment de la

Acaba de sortir

EJ#ICEZ

4W2V_frir
Obra

7...é

nova

Qüestions Civils, estudiadas segons
Dret per Lluis de Peguera,
extractados per
Francesc Maspons i Anglaseil.

nostre

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

catalana.

Es

ven

a

les

Obres de

princípals llíbreríes

Josep Carner
pes:etes
35

Llibre deis Poetes
Priwer llibre dé sonets
Segón llibre de sonets
4
»
Els Fruits Saborosos
1
»
La Malvestat d'Oriana
2
»
Les Monjoies
5
»
L'Idili deis Nyanyos
O'5
Se troben. de venda a la Casa
Editor i llibrer, Cla,rís, 82, i a nostra Adral.nístració.

Llu7is Gil

,

juny
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Romero de Torres sobre el pintor cordobés
siscentista Valdés Leal, anomenat «pintor
dels morts», per la seva complaseencia en
la representació de testes de sants morts i
mártirs degollats, en el qual especial genre
assolí veritable mestría Ho proben les re
produccions de les pintures «Cabeza de un
mártir», varis eaps de Sant Joan i de Sant
Pan, «Cabeza de S. Dionisio», «Cabeza de
Santa Ursula», «de Sta. Justa, patrona de Se
villa», exeeutats amb un realisme punyent.
Després hi ha un estudi sobre el pintor
modern alemany Hans Loosehen arab un
euriós quadre gravat en colors: «Descubri
mientos en tumbas peruanas», i uns dibui
xos a ploma. Ve desseguida una crónica del
saló de Tardor, (Paris, 1912,) firmat per Fer
nando Roches í il-lustrat amb bon nombre
de quadres i eseulptures, entre les quals des
taca una «Composició Decorativa» den Car
les Guérin., «Istiu» del polanés Eug. Zak,
que reeorda el nostre Sunyer; un altre «Es
tiu» de Enric Lebasque. Per últim, la secció
«la Vida Artística» ve documentada artib
dos bustos de la exposició E. Casanovas,

17

Lrift_ij
Museum, revista d'art

Comensa el tercer any aquesta publicació
un fascicle dedicat tot sencer al pintor

amb

Jgnaci

Zuloaga Mal alabarém prou la for

cada númeró de la notable
monografía. La collecció de
«Museum», entera així, equivaldrá a una
eól-lecció de llibres de vulgarització artísti
sea d`aquestes que els grans editors estran.ma

de

Convertir

revista

,

,

en

una

gers escampen per tot el món com una bene
dieció
L'autor de l'estudi sobre Zuloaga. és
Mr. Camil Manclair. Quaranta reprodue
cions il•lustren molts deis áspectes de l'obra
del artista espanyol tant discutit, represen
tant no sois la menor part de les seves pintu
•

'

•

res més conegudes, sinó altres que per ésser
-les més rescentment executades no són tant
familiars. Barcelona on el famós pintor vis
qué í s'doná a eoneixer, i que es pot vanar
de ésser, segons tenim entés, la única ciutat
d'Espanya on s'hagin exhibit en col•lecció
els quadros den Zuloaga i la primera que
n'ha adquirit pels seus Museus, els coneix i
estima, í encara que d'un temps a aquesta
part al esvair- se l'enlluernament de les mo
dernos escoles pietórie literaries castellanes,
s'han refredat un poc els antics entussias
mes, malgrat la punta d'ironía pels trucs del
ombrívol, el pintoresc, l'auster, i el picant,
d'aquesta pintura hidalga, de gran efeete al
estranger, s'inclina el cap devant de la per
sonalitat den Zuloaga., suscitador poderós de
tota una escola i eapdevanter d'un art do
cumental, folk lorístic, regirador de les ben
proveídes arques de la casa pairal, que, si
gui eom sigui, imposa respecte envers la

pintares de Colóm,

i den A. de Cabanyes; a
la crónica estrangera trobem la reproducció
de dos Degas deis que tant s'ha parlat a
quests dies arab motiu de la venda de la col
lecció Ronart.

Espanya al míg de públies curiosos
d'Europa.
Entre els magnífics gravats que la casa
Thomas ha tirat per aquest interessant fas
ciele hem d'alabar els de «La Merienda»,
«El Castillo de Cuéllar» «Merceditás» el mi
llor fragment de «Los
del abanico», «Las dos

Vendimiadores;,

«La

Amigas» (una de les
primeres obres, propietat del Ajantament de
Barcelona), la tricomía del qua,dro «Mis
primas», i la espléndida fotografía del con.e
gut

retrat

de

la aetriu

«Paulette

El segon numero
materia forga notable:

un

No cal ponderar

a nostres amics que s'in.per la cultura comercial de nostra
terra, la importancia d'ambdós esdeveni
ments. Voldríem que la representació es
panyola, i sobre tot la catalana, tant al Curs
com al Congrés hi fos ben nodrida Tenim
entés que hi anirán delegats de la Cambra
de Comerg i de les Escoles Mercantils Cata
lanes, així com també de la Escola Superior
Oficial de Comeré, peró sería molt eonve
nient i altament profitós que aquells qui es
troben amb medís de realitzar tan.t agradosa
com utilíssima excursió no deixessin passar
una ocasió eom aquesta de
treure singular

teressen

fruit d'un víatge d'estiu.

661

aquest any: el composa

una notable i curio
sobre la Mare de Deu de la
Llet en l'art. Es deguda al ben eonegut i e
rudit escriptor valenciá senyor Tramoyeres.
Va il lustrat am.b gran nombre de reprodue
cions de les pintures i eseulptu_res que re
presenten aauell tema rel.ligiós popular des
de el fresa del Cemerttiri de Priscila a Ro
ma on hi há, la més antiga imatge de la Ver
ge que es coneix, fins a la bella taula de
la Escola primitiva castellana del Museu
del Prado de Madrid, passant pels mestres
de Flandes i d'Italia. També es parla dels
temes profans i pagans que tenen analogía
amb aquell cristiá assumpte, coro_ La Caritat
romana, L'origen, de la Vía Lactia, que ins
piraren conegu_des composicións deis mes
tres del Renaixemen.t, i les deeses-mares de
sa

monografía

l'antiguitat clássica.
Ed Cura I el Congrés
de Budapest

de la

any conté una
article den Enric

grés Internacional d'ensenyança comercial
que es celebrará a eontinuació d'aquell des
del dia 31 Agost fins al 5 de Septembre.

també rebut el tercer número de

Harpe.»
***
d'aquest

cional d'Expansió Comercial que tindrá lloc
a la capital 'd'Hongría, del 11 al 30 d'Agost
vinent, i el repertori de temes del X.e Con

***
Hem.

-

-vella
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Els nostres llegidors trobaren a dins del
número passat un prospecte il'lustrat que
conté el Programa, del VIII Curs interna
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la única funeraria que posseeix Cambra de Desinfeceió, no servint cap arte
sia previament desinfectat.
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OBJECTES DcÁRT

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

intestinos,
(gordura);

PAR QUETS

PLEGABLES

(PAT_ENTATS)

---->

Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago e
calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, colases-.
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
xigir siempre en cada frasco la" firma
y rúbrica del Dr. Llorach, con el es
udo cncarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.

legitimidad,

VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES
dministración: ealte 031-tes, 643
BP.11920-ELONTI
---

--

—
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Tipográfic

Nadie debe estar

1Sn

en su casa

sin

una

botella de agua
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de J. VIVES- C-arrer de Muata,n.é, 22 BARCELONA
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