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Hem vist amb plaer que una revista
del nacionalisme més... anavem a dir
més radical... peró sera millor dir-li
más immóbil, dedica un homenatge a

totes

Verdaguer. Encara ,que aquella revista
es permet devegades el dolç esplai de la

dins

literatura,

cal

vista sobre

no

oblidar que és

una re

propaganda política;

i
la seua
intenció—el fet que aquesta revista de
diqui un hornenatge a l'autor de L'At
lantida, que és el poema de la unitat es
panyola. La vibració d'En Verdaguer a
la Nit de Sane és una nota excepcional
dintre la seua producció poética, i enca
ra cal tenir-la més que
com
a
la ex

té la

seua

tot de

gracia -i segurament

pressió d'una ferotgía patriótica viVent,
com a tópic literari d'aquell temps, com
sinó d'un ar
a plany no d'un profeta
queóleg. Mossén. Cinto era partidari
d'Espanya i de la dinastía actual, exac
tament igual que D. Marián Aguiló: és
aquest patriotisrne catalá
a dir, tenía
que, segons els redactors del setmanari
no's pot considerar com a pa
triotisme.
'No demanem perqué fóra massa de
manar, en l'instant actual
que els sim
pátics redactors del setmanari aliudit
rectifiquin el llur tarannar polític. Peró,
amb el cas d'En Verdaguer al davant,
creiem poder-los demanar un petit acla
riment, que a l'ensems que'ls honoraría
en gran manera, contribuiría extraordi
nariament a aclarir la situació als ulls
-

-

de

tothom.,

Aquest

C. /liba Dracons

•

Les

Bucóliques

de

Virgili

Se troben de venda a
la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la nostra Administració.

aclariment

refereix al valor
del motto conegudíssim del tot o res.
Tothom veu, perqué és cosa evident, que
aquest inotto no té un valor polític en el
sentit de la política aplicada: en efecte,
la missió de l'art que diem, és precisa
ment la GRADUACIÓ en cada cas de l'ideal
realitzable. Sembla, doncs, que calía re
ferir el motto a l'ideal polític: i és ciar
que també aixó fóra discutible totes les
es

-

Prevt: 2 pessetes

coses

humanes

són

discutibles— peró de

maneres

fóra

una cosa

que's podría

discutir, que ja és un aven.tatge. Així,
doncs, tindríern dues menes de gent:
(fem-los passar al davant) e-ls que
feble estat col.lectiu com el que
trobem tots a Catalunya,
d'in.comprensió del propi esperit, de
lentíssima cGnquesta de la cultura i de
estranyes aleacions el resultat de les
quals tothom ignora, ja defineixeil, tot
d'un cop i en quatre ratlles, el secret de
la felicitat catalana, o sigui les Bases
-de Manresa; i 2: els que amb una im
mensa
humilitat, amb una immensa
honradesa i amb una formidable certifi
cació de treball en tots els ordres .per
l'exalçament de Catalunya, declaren':
No tenim la clau del pervindre (Llave
de los suenos), no sabem que puguin defi
nir-se encara els límits deis elements
moderns i els tradicionals en una cons
titució catalana, ni que tinguin estabili
tat i solidesa els mateixos vicis del veí,
sobre els quals, més que sobre un valor
propi, edificáveu el vostre sistema aprio
rístic. Nosaltres ens proposarem, sim
plement, FER EN CADA CAS TOT ÇO QUE
CONVINDRÁ.
Per aixó no podem ésser
dogmátics: perqué hem d'ésser útils.
Si recordem que el millor sistema,
1'únic possible abans de la seua realitza
ció,—per obirar la grandesa i potestat
d'un ideal, és complir un plebiscit sobre
d'ell deis homes més il lustres per llur
esperit, i el comencem amb el poeta de
un

encara

ens

•

—

—

L'Atantida,trobem, doncs. que.En Ver
daguer no va amb els catalans que tenen
assignada la categoría primera: i qual
sevol que posi
una fulla els—nom—s
en

illustres de la Catalunya contempora
nia, no podrá fer se il lusions sobre el
petit boldronat d'adhesions
d'adhe
sions permanents i totals, s'entén—no
ja a les Bases de Manresa, sinó ádhuc al
princi pi d'entaular una Iluita desaforada
de catch as catch can amb els altres po
bles peninsulars. 1 es compran. Un ho
—

me
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de

categoría espiritual

vera

passatota la vida pensant en

un

no

es

vers

del nostre ésser.

moment

força. Eh l assigna importancia pre
via, i extensíssima, a la labor de l'espede

després ve per ella tota sola
consagració material, gairebé sense
rit:

ball.
Pero

•

una

tre

podría ésser i tot condueix
creure-ho—que aquests joves diguessin:
a

-

nosaltres mateixos,

—No: aquest lema del tot o res no és per
nosaltres un ideal polític, sinó l'ex
pressio d'una obligació de l'esperit amb
ell mateix No és un gest de rancunia
cap .en ora, és un gest d'exigencia en

envers

el fons

cada vegada
l'esperit, laborem la

Siguem

més catalans en
rica mina de les nostres vigoríes étni
ques. Volguern ésser perfectes, que és la
millor manera d'ésser catalans. Vol
guern per la nostra lliure espontaneitat
toles les corones de gloria. O assolir els
'más alts valors de civilització i d'irnperi
o

morir!

joves diguessin aixó—com
possible—el Ilur rnotto podría es

Si aquests
és ben

devenir lluminós
constel-lació.

en

el

cel

com

una

Catalunya

Per

'Excursió dialectal
viva. Per tot,

en

la

particular, en
dialectóleg s'hi

casa

l'hostal,

Aquí és un arnic amabilíssim, "un col
laborador entusiasta del «Diccionari»,
un
d'aquests pocs que han permanes
cut constants a l' Obra predicada de
deu anys per Mn. Antoni Alcover, qui
tant modesta
ens ofereix la seva casa
com hospitalaria per a que
hi fixern el
nostre camp provisional d'estudi; allá
és el mestre d'escola exercint abatut
resignat la seva missió penosa, recios
entre quatre parets humides abans des
tinades a celler o magatzerns públics,
qui fent-se cárrec de nostra tasca i obi
rant en. ella tal volta el germe d'un més

l'escola,
troba bé,

falaguer previndre, sembla il-luminar-se
d'esperit i ens espolsa amatent amb el
borrador l'escriptori mig pollat convi

bren inconscients o generosos tot el tre
sor infinit de formes i de fenómens lin
güístics que han heretat inexhaurible de

dant-nos

Sovint
sada»

la sala-menjador de l'hostal de
fosques i abonyegades que's con

o

parets
verteix

feixuga
els

esten.dre-hi nostres Ilibretes.

a

és la mateixa cambra de la «po

en

cenacle,

on

i crivellada

genuins

al cap duna taula

percuteixen frescals
parla redi

accents de nostra

Editorial

en

el

mig de toles les incomodi
tats, per complir la seva tasca. Escullits
els subjectes amb els quals s'haurán de
omplir els «qüestionaris», el demás és
en

secundaria. S'ha vençut la prime
dificultat i aixó basta per mantenir
el coratge.
cosa
ra

Els subjectes d'estudi, els Dialektspre
cher deis teutons, els dialectants que
diem nosaltres! Permeteu-me dedicar
los aquí dues ratlles a aquests contri
buients anónims les más de les vegades,

gratis

o

petits, joves

o

vells, que`ns

o

generáció en generació a través dels se
gles. Es imponderable l'afecte amb qué
l'estudios es mira els petits represen
tants del

domini dialectal acoblats en
i deis quals espera copgar pro
metedores ensenyances. Oh, si fos pla
nerament. factible canviar aquells trajos
torn

seu

Ibérica,• Halmes,

87,

de vellut

incomplerts

esmolats per l'ús per

elegant

xat i

a

la

i

Juliol 1913
excessivament

vestidet plan
moderna; si fos possi
un

aquells peuets crostats de
i de pols amb la finor d'unes mit
ges, un cop banyats en la riera propana,
i provek-los de sabatetes enllustrades;
si es poguessin amorosir aquells mans
calloses que aixequen temorenques la
punta deis fulls del «qüestionari» sotjant
impacients el nombre de preguntes que
encara manquen; oh, si es pogués donar
de major confiança als
una expressió
colrats
del sól que s'obscu
rostres vius i
desconfiats
sota
una tofa de ca
reixen
embuilat
i
llarguíssim..
Mes no; ja
ben
foren
els
dialectants
que
no
cerquem, ja
no serien
el reflexe natural del poble;
els fenómens s'afinarien amb el vestit i
les formes en general sabríen a «saló» o
quan menys a «diari». I és precisament
la llengua a:mb les seves inflexions i els
seus vicis ço que volem sentir, i aquesta
llengua, com la gracia de Deu, no brolla
_pas gens adulterada ni térbola encara
que arribi a nostres orelles per conduc
tes más o menys llastimosos. Aquest
afecte pels petits dialectants s'aumenta
i arriba sovin.t a l'amistat franca quan
de topar-se amb persones
se té la sort
d'edat avançada amb les quals comülii-car-se
Oh, llavors! El fruit de nostres
enquestes resulta multiplicat per l'abun
dancia deis detalls i de les informacions
i per la benevolencia mai prou agrarda-4
cubrir

ble

fang

«subjecte» quens permet redoblar

del

les preguntes i aclarir matiços i establir
comparances. Quin bo dona-seguir, lli
breta en má, al bondadós cap de casa,
per totes les dependencies de la seva,
des de l'entrada fins al corral, passant
per la cuina i penetrant a voltes fins en
la cambra 0/1 a corre-cuita la mestressa
estira el cobre-11a, arrecona esparde
nyots fa un romboi de trajos i faldilles i
amaga trastos inoportuns per evitar el
«qué pensará?» d'aquell savi que tant els

honora!

-

Que'n

són de

justes

les notes
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tals circumstancies i que elo

qüents resultarán després per l'estudi
definitiu els dibuixos grollers de les co
ses

que de tant

en

tant tracem al rnarge

de les respostes obtingudes!
Precisarnent l'idea que inclouen les

OLÍMPICA

desig d'agermanar
possible
les pa,raztles amb les
sigui
quan

últimes radies,

el

ha fet donar una virada prou
radical en la nostra manera d'operar
seguida en les primeres excursions. Lla
vors, deixebles massa sumisos i rutina
ris de l'escola rornanística primitiva, de
mires massa retretes, ens donavem per
coses,

Zrejóteteo
-greneedar

ens

felicos quan conseguíem constatar qual
que modalitat fonética reportable a una
llei aparentment intemerada de l'evolu.ció de la ilengua. Erem inconscientment
deis qui engrossíen l'exércit deis nome
nats cacadors de sons que avui dia, com a
tals, ja van de baixa. Els últims treballs
d'ordre lexicológic, els consells i orlen
tacions de nostres mestres, els nous
punts de vista descoberts per la «Geo
grafía ilingüística)) i l'intervenció en les
obres capdals de nostre «Diccionari» i
de nostra «G.ramatica histórica)) i enca
ra del nostre «Atlas)) en elaboració, ens
portaren a no donar-nos per satisfets
.dels sons i ens enceng-ueren el desig de
conéixer cc) que podríern nomenar ilur
verdader substratun-z. Per aixó és que
ara ens resulta molt más plaenta la nos
tra enquesta si se'n.s ofereix la bona
avinentesa d'orientar-la en el sentit que
damunt indicavem. Si ahir era una bona
masía d'Almoradi (.A.lacant) q ue`ns fran
quejava les seves portes, avui ha sigut
una
honrada casa de camp de Fraga,
una persona atenta de Tamarit, qui han
esbatanat al nostre pas les cledes gri
nyolants de l'harta espléndida, fent-nos
costat per cabanes i corriols mentre
.inquirim i preguntem sobre tot el que
s'ofereix a n.ostra vista. Aquí en l'horta,
en el camp, en plena natura les expres
sions tenen una vida más intensa, sois
comparable a la de les coses que repre
senten i que crei:s:en i es multipliquen
.amb fecunditat astoradora. No hi ha
planta, no hi ha herba, no hi ha animal,
no hi ha objecte que no tinga el seu nom
1
aquest noni sha de sentiar i s'ha de
viure en el lloc on radica.

Acabada la feina,

o millor-dit, acabat
la fosca ens entenebreix_ sá
vint les notes, tornern satisfets al poble
amb els bons amics que pacientrnent
han volgut acornpanyar-nos, fent co
Trientaris improvisats sobre la riquesa
de nostre parlar mentre d'ací i d'allá ens
arriben ardides i ingenues les tonades
de la obligada /ática.

el

dia,

car

P.

Fraga i Tarnarit,

XII

en

junY
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Jo tcímplor, fila de Zeus Liberador,
vetlla per limera la lluny dom_inant, salvadora Fortuna!
Per tu_ es governen daraunt de la mar les rápides naus
1 en terra ferma les batalles vehements
i les conteses de les assamblees.
Les esperances deis mortals san_ tempestejades
adés al cim adés al fon.s, sempre navegara
través de vans fantaseigs.
Cap deis terrenals ha rebut encara deis déu.s un senyal
fidel de les coses qui han d'esdevenir,
i el nostre sen.y és com eixorbat arab el més imminent.
Sovint als mortals els sobrevé el que no esperaven,
tot al revés de com els plauría;
també 'velera que els qui van a encontrar-se arab fatigases
raaltempsades bentost se`ls can.vía
el mal en fonda benaurança.
Aixís, oh fill de Filanor,
tal com un gall qui combat dintre'l elós tu veuríes
marcír-se ignorada la gloria
de tos peus vora la llar de ta n.aixença
si l'abrivada dels urís ciutadans contra:1s altres
mal no Vh.agués privat de la paterna Cnosos.
ara coronat a °limpia,
dugues vegaaes a Pito i a l'Istmo, oh Ergóteles,
altifiques els banys tebis de les Niranfes
en les terres qui ja et san familiars.

OLÍMPICA
"rze,-

XIV

A. aoplc d'Grearnezza,

í7-r?-2"nt- vencedor de restadi

Ca-ptenedores del eorrent del Ceffs,
quí ha_biteu l'estatge deis formosos peltres,
O Grades, reines mal prou eantades de la fértil
°redí-nena, patrones deis Minians d'an_tiga raga,
el meu vot: per vosaltres
ais mortals tota cosa jocunda
suau, 1 si cap heme
té en dó la saviesa o la beutat o la bravura.
Ni els déus sense les grades adorables
mal presideixen dances
ni convits: que elles són ordenadores
de teta obra en el eel, 1 segudes
al costat d'Apolion Piti qui duu l'are d'or, honoren
exoreu

ve

la inestroncable

gloria

del Pare

°limpie.

O venerable Aglaia, amiga dels eants, 1 Eafrósin_a,
filies del raés poixant deis déus,
oiu-me, 1 tu, Talla quí somrius als nostres canta,
gira els ulls a aquest comas
COJAS MOU lleugerament
per festejá una fortuna benévola.
Car en mas cants de mode lidi
lloá Asópie jo he ving.,,ut. com•sia,
que per tu la eiutat deis Minía,ns triornfa
I ara, Eco, tu da,valla als negros murs
estada dé Perséfona,
duu el gloriás raissatge al pare:
í en veient a Cleódamos diga 11
com a son -fin vora les valls de Pisa
de bona anomenada,
11 ha estat cenyida
amb la corona de les nobles lluites
la jovençana cabellera.

a

0:impla.

Trad. O. RIBA.-BItAciEs
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TALUNY.P.,
trentena

îrj.

v/
En Jascinto M. Mustieles, fill de Va
lencia, secretan i allí de «El Rat Penat»,
conegut d'ateneistes i periodistes barce
lonins, perqué sol corre de platja plat
ja els
entusiasmes regionals, és
també poeta i ha publicat de poc «Bre
a

seus

viari Romántic».
Es aquell primer llibre, de les
afirmacions, de les desesperacions i
envalentonades actituts, que la joventut
afavoreix i embalsama:

rodanes
Lo nos/re

per
.

a

este

.

amor

lambe, ri Meta

món fou massa,

rnassa

meya,
gran.

•

...........

»t'aplana
queja le.mps perguí.

T7212?' al pneu costal. El viure
les zi.lusions

sens

•
•

•

!Que
2,

tu

en

......

eixe pzt

parlant,

•

•

•

pog-ués

lo cap deixar
dormir el somni elern!

No sé perqué en la manera de dir co
tant braves s'hi veu a contra-claror
que no será tant. Hi ha una mena de
desproporció entre la afirmado en si i
les paraules amb que la confegeix el
ses

_poeta.
En les poesíes fetes més últirnament
la emoció localitzant-se perd vaguetat,
individualitzant-se mes s'intensifica.
.Pensa-nt que no us estzmeja, ma dama,
ama que fonda alegría a lo lluny mire

colftejal al

cor

tan/

per

aunar vos...

Soc ara com la p obra au presonera
que, 'hure de repent, vola llaugera.
*

77

trova/

amb

una

dama

d'.esplendiaa hermosura

a qui salude.
prez,unlatamb ven d'agravi.
—Una amiga orantio.-1 heu 7--estat sería...
1 vos/res cels, tant grals rn'eren de vare,
era faní bell el g-est d'ofesa alhora
que he beneit aquella amigo vista
-erqué em tela fel4- miran/-vos tris/a.

—Quz

El sentit d'aqueixes dugues eiegíes,
sobretot de la segona, se'ns afigura tant

ingenuarnen.t moresc, i, perqué
bo, tant valencia..

no

dir

l'obirar el jove ha
va

IlamPegat

trasmudant-se,

encan•

tant-se: <,Es ben bé el!. 1

Spinoza les hauría anotades com a
docurnents valiosos al rnarge d'algún
deis teoremes d'aquell seu índex deis
instints humans, sistematitzat per un
fatalista fins a la passió,vull dir, la «Eti
ca de les Afeccions».
La segona de les elegíes copiades ens
sembla veure la. Som a la ampla espla
nada de la Alameda de Valencia en dia
de festa, vorals ponts monumentals que
baden a l'horta i a la ciutat. Per carrers
que ciutadejen passa el vedell a frec deis
cavalls de luxe, la tartana de lloguer
arrán del riquíssim cotxe, vestits cam
perols i ciutadans en barreja.
Allá, carrer de San Vicente, deu corre
ara, com un riu, la remor enjoiada de
hi
converses en veu alta. Les joves que
passen miren a la cara amb aquella na
diva alegría convidadora. Fragrgents
marcials d'una orquesta venen d'aquell
indret a voleiades; la professó cívica que
acompanya la quadrilla deis rnatadors
de braus. Sembla que en l'aire hi hagi
polsina de pólvora i que'l sol vagi a en
cendre-la. Vetllen arreu traques d'ale
g-ría.
Més tard, pel passeig central de la
Alameda, circulen munió de cotxes. Són
generals les fiors al cap. Hi han cotxes
carrocería, de tir, d'ar
reus, de ilureies sois és igualat a Ma
drid. Valencia té un ramell de farnilies
nobles que la tradició manté lligades en
tre elles i arnb la terra, peró fa l'efecte
que's miren amb unes arruguetes d'a
prensió al front la ciutat-horta; rezelo
sos d'ésser empolsats i aixordats per
la
gentada térbola.
Al seu lloc circulen els passejants.
Una mare i Ella han admés la com_pa
nyía d'un jove -pretendent, amb cala
nyés, amb cenyides botines de xa.-rol,
blanc de cara, del blanc de Valencia, fo
gós; Ji passen Ilampecs pels ulls, orn
bres de refiexió pel front rnentre con
versa; actiu; per viure solament li man
quen hores. La promesa está displicen
ta avui. Cal estar una mica de cada ma
nera... De cara a ells ve altra mare amb
dugues filies; la una que 1-atila en la
-

Ana-nt s'havern

a

d'ulls, pero

que el luxe de

los des que vi.:-cquí en vostre esciavatze.
Amb que fonda alegría mire mor/es
les hores depassió dominadora.
M'he

7

juliol 1913

promés...» Fa
el cor fort. Al creuar-se, el jove fa un
salut a la familia pero recalcant-l
tencionadament a ella, que, ja refeta, el
respón com qui pensa rápidament: «Qui

aquest? Ah, si,

cree
que una vegada,
la
hi
per
professó,
vaig enraonar >> pero
l'actual promesa amb aquella autoritat
maimona peró accentuada, que fa que'l
home sentí a estones el festeig com una
del didatge, pregunta
mena d'extensió
és? —Una amiga d'an
al jove:
tic —fa dl, complavent-s'hi. Si ella ha
inquirit és perqué es guanya ascendent
sobre'l festejador mirant de saber coses
seves, i altrarnent, per a no esdevenir
monótona als seus ulls convé treure tots
els caients de l'humor.
Després, a joc d'uns arbres, en flexi
bles cadints d'istiu
eunits; el jove no
eu l'esguart
de la promesa, recalcada
en la cadira
i trista. Trista?... Pot-ser
no tant,
perqué cap dona no está obli
gada a pendre's les coses com li plau
veure-les al poeta. Pero al moresc fris
sós, aqueixa tristesa, causada per ell, li
afalaga un instint de domini que ronca
amb sorda eloqüent passió en la elegía
que acaba:

és

1

grats -m'eren de
bell el gest d'ojesa al/lora

vos/mes ceis lant

i era

tan/

que he beneit aquella

perque em feza jelic

amiga

vare

vista
tris/a.

miran/-vos

d'krabia, tarongers

,EQencieq

de la

hortcz...

Sortós arnic Mustieles que esteu en
ed.at de treure-us del cor aquests versos
sense caure
ni en crudeltat ni en ridi
colesa.
Les del aplec mostrat, cm semblen
les millors poesíes del seu 'libre: les más
cordials. Pero una altra preferencia tina
també: les més musicals, perqué quan
el jove ho és massa per a donar nos. fo
sos en els seus versos l'olor del mar i el
rnoure-s`hi de les veles, els grans corn
bats i les grans paus d'un home o deis
bornes, a la manera d'Homer, ens con
tentarem amb les més musicals .de les
seves poesíes El musical ens fa oblidar
que Verlaine no tinga más grandesa o
una visió humana más forta.

IA
.roo

absolc__Y:_tsi

en

tots cjs obs

C

ig:eonorr-Iiat

els

przeus

•
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Quan trobem foses
cadenga
perdonarem
i
raula
en

pega pa
la parau
ésser verb i
per a ésser

els literats valencians posin el seu a un
nivel' de raó, propagant en bona hora
el comarcal, el carnperol: escaientes ter
minacions verbals o combinacions pro

daro i el m. ajar cost de Pescola ha d'ésser

que(ns

norninals; gracioses varíalas, genuines

fos pagat per la mateixa classe escolar
que'n surt beneficiada. Resulta, peró,

a

la ço que li manca per a
cadenga go que li manca
a la
música pura. A ltra ocasió

dirn

a

ren

la estética:

formes en substantius i adjectius, aviant
fóra el que se`ns afigura caricaturesc.
Consti que En Mustieles és qui menys
titIlaríern de xovinisme valencianista.

Dama Livia delicada
prima 1 breu,
era blanca,
la

t

com

seva

feble

la música

canta

veu,

Venialment,

allunyada.

En

En Mustieles. I també:

Quan la

nit

en el primer

lhinguida

Resvalant

de palídesa, i dolça aclara
del port les aigües

La musicalitat d'aquests versos ens
més i tot que el sentit de les pa
rnou
raules que s'hi confegeixen. Doncs ens
-

rendim.s.
més «Breviari

Romántic» al

fruit de lectures, pot-ser
francesos
les unes, pot-ser de Llo
deis
rente o un seu émul regional les al

'tres poeSíes

tres.
-

?I si de les de sa primera joven.tut
hagnés fet l'autor una tria rrés

Respectem
gué
I

a

pero l'afecte filial que'l

ne

mo

decidir-ho altramen.t.

ara

del

Ilenguatge. ;Quan

clanes. Totes

ens

vin_drán i els vindrán

be,

si sabem no.pas entatxonar-les sen
se gracia, ans bé assimilar-nos-les.
El secretan i de «El Rat Penat», alho
ra poeta,
arnb el seu léxic com a tal,
arnb els seus articles en «-Las Provin
cias» és com un reietó que pot fer i des
fer en aquest pun.t enutjós del xovinis
me valencianista en el Ilenguatge.

será que

JosEp

LLEONART

,,-21atza

La-,
1

plaça.

?No hi ha expressió per aixó en valen
cia?... Doncs pendre-la del catalá. ?N-hi.
ha?... Doncs aportar-la. En serem mes
rics ells i nosaltres. Al capdevall, cata
lana o valenciana és una mateixa litera
tura, en quant al léxic, amb variants,
que també les té el llenguatge de Tarra
gona respecte a Barcelona, com deuen
tenir-ne entre elles les provincies valen-.

7e:?

TIT

pediu

feble,

LaaLii_ers

sobla

obstant:?
_sentats me

no

pins

Ha retemblat la

les de i'aimía

L'auba que`i cel daurat posara,
l'auba que‘ns ve pintani la cara

a

mig

cau

Susurrar divi,

moría

saludem

Conté

hi
deis

versos.

alI del día

pretant

mes mans
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l'on. Credaro, els instituts secundaris,

DARRER

El ministre mateix en la relació que
acompanya el projecte de l'el:, senyala
nítidament la raó del mal de l'ensenyan
ga secundaria italiana i, partint de go
que és el girnnasi italiá, illustra la dife

rencia profunda existent entre la escola
educadora i l'escola caleidoscópica.
En el gimnasi els nois tenen un pro
fessor únic per l'italiá, llatí, historia
geografía. Aquest professor els guía du
rant els tres primers cursos, segueix
llur forrnació intel-lectual i moral i els en

liceus i instituts técnics, <,a_ través deis
quals una turba enorme i con fosa d'esco
lars passa cada any davant trenta, qua
ranta, cin.quanta mestres, sense temps
quasi per coneixer-se, escoles a les quals
forgosament rinstrument rnés
manca

eficag

per

una

justa educació,

és

a

francés, maternátiques
Corn

ratnent.

dos últims cursos,

el

qual prossegueix la obra educadora
del primer, ajudat per alguns altres
en

senyants de roateries

especials,

com

el

i historia natural.
amb el mateix esperit
i la mateixa
unitat de direcció, hauríen
d'ésser totes les escoles secundarles.
«Vertaders quarters» són, com din
el

gimnasi,

pels freqüentadors d'aquesta.

En son projecte el ministre italiá pro
posa un aument deis drets de matrícu
la. Sembla exacta la teoría-de Pon. Cre

No

estaría bé que el

vei

usat per

millorament d'un ser
determinades persones no

deis

cálculs fets per persones compe
(el Prof. Contessa a la Rifonna
Sociale i el Prof. Medici a l'Unit,4 que
Perari de l'Estat guanyará néts de tres a
quatre mil-lions de lires, i, si aixó és
exacte, la cosa no pot ésser mes deplo
rable. Els nois pagarien drets exube
rants i amb els mil.lions de plus alleu--/
geriríen les despeses generals. Les des
peses de guerra, marina, etc., han d'a
nar a cárrec, seg-ons la
sana economía,
de tots els contribuients perqué són per
a tots i no hi ha cap motiu just pel qual
els pares de 'familia, ultra contribuir a
aquestes despeses coni els altres contri
buients, hi afegeixin també una .suma
especial amb el color de drets escolás
ten.ts

tics.
A

Espanya ningú

•

l'Estat hi guanyi amb
altres

nacidns,

protesta de qué

l'ensenyança;

canvi,

en

tal

a

cosa

i per aixó el Parlament italiá
ha aprovat aquesta part del projecte,
passa

les
no

no

ni
el successiu (la legislatura es acabada
han de venir noves eleccions) l'anrovara..
Els pedagog-s i els hisendistes italians
demanen un pla financian, precís i ni
gurós: volen una reforma de rescola
mitja segons el bon esperit de l'escola
educativa i volen que s'aurnentin els
drets per pagar d.ecorosament els pro
fessors i per millorar-la, puix sembla
que aquesta minora suposa major despe
sa.
Sería equivocat l'imposar a les
175,000 families italia.nes, els fills de les
quals freqüenten les escoles secundarles,
un esforg superior al fet fins ara, un au
ment d'uns 13 mil lions anuals per do
nar-los una escola més dolenta de l'ac
tual.
La principal raó d'ésser de l'aurnent
susdit ha d'estar en el propósit de refor
mar i millorar l'escola mitja. Agó dema
na el bon sentit i agó
volen els compe
tents a Italia.

dir,

el contacte continu i personal entre mes
tre i alumne.»
En el liceu i en les escoles técniques,
fins en el mateix girnnasi, hi há pléto
ra d'horari, de materies i de professors.
L'escola secundaria ha d'ésser una esco
la forrnadora, .essencialment formadora:
Pespecialització de l'ensenyanga s'hauría
de deixar per les escoles superiors.D'ai
xó n'están convenguts ministre i pro
fessors i a aixó s'hi arribará prest, segu

trega al profes,or dels

pagat

JOAN

ALZINA I MELIS

da

or-ttr2

ebra.

Qüestions Givils, estudiados sPgonl
Dret per. Lluís de Peguera,
extra.ctades per
Francesc Maspons i Anglasell.

n.ostre

Eztracte de la doctrina civil de Pe
g,uera anotat anab la Jurisprudencia

catalana.

1:3":s

ven

a

paígMbr-ezle,71

-

-
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la Macla
L'ANIMA

-

regionalista
_CATALANA

Jo vos saludo, gen.t del Priorat, jo vos
saludo amb més afecte perque sou una raga
forta dins de Catalunya, i a mi els homes
m'han agradat sempre forts en ses virtuts i
en sos vicis ; cree quels hornes i els pobles
dIbils i decaiguts i poc dibuixats, són una
cosa inútil
en
el concert de l'Humanitat ;
deis homes i deis pobles forts se'n pot treu
re sempre gran profit, ben encarrilats i cor
retgits. I, vosaltres, els homes del Priorat,
com els
de l'Empordá, del qual jo so fill,
entre tots els de diferents encontrades de
Catalunya, sou els que teniu una personali
tat més definida i completa. Vosaltres heu
sigut els darrers que haveu portat la barre
tina musca, com els de l'Empordá són els
darrers que han portat la barretina verme

lla.
Jo saludo

les senyores que han assistit
an aquest acte, i m'alegro
molt que hi ha
gin assistit. Jo crec que la dóna ha d'ésser
molt cióna i no ha de fer res que desdigui
de son carácter de clóna ; crec que com més
femenina és, és molt més perfecta. La c1.45na
al venir a una festivitat com aquesta es tro
ba en un ambient distint deis demés actes
polítics. Gen.eralment, sels considera com
a

d'homes sois, com a coses que per a sentir
les s'han de tancar les portes i no s'E ha
de deixar entrar senyores. I és que en la po
lítica, en lo que s'entén per política no hi
ha sentiment, ni Id vibra el sentiment ; i on
no hi. vibra el sentiment la denla no hi té res

fer.

a

festes, senyors, no sois hi ha
sinó que en elles el sentiment se
n'endú la part més grossa : Regionalisme,
.

En

nostres

sentiment,

Autonomía, Descentralització, Mancomuni
tat Catalana, són fórmules externes per a
vestir el sentiment. Si jo no'm sentís catará
parlaría d'Autonomía, de Regionalisme, com
de cosa artificiosa i xorca, per?) en l'avis
d'un catalá aquestes idees no són fórmules
enterques i aixutes, sinó que d'elles en raja
un sentiment que mou les
nostres 'animes.
El sentiment és la basa de tot lo nostre. I
la denla ha de venir a nostres festes, per
'qué la denla en la con.stitució de l'anima ca
talana hi té una part més gran quels ho
mes.

Els homes

iluites polítiques
augmentarán els
graus de cultura del nostre poble, ferán
_

en

nostres

aconseguirán llibertats,
una

si

Catalunya culta,

rica i

poderosa, pero

no hi posessim una ánima que li donés
un
sentiment de catalanitat, faríen del nostre
poble un poble com el jueu, que és un poble
culte i ric, peró que no té patria.
I l'ánima deis catalans la fá la dema, i és
la cióna la que ha de preparar les genera
cions futures de la gran Catalunya que som
niem ; és la denla la que ha de tenir el con
venciment, la que ha d'educar a sos fills
dins del sentiment de catalanitat quels fa
molt més forts. El debilitar el sentiment ca
tala en els fills és un pecat contra natura,
els condemna a l'impotencia.
Un escriptor francés, en un llibre que ha
publicat no fa gaire temps per a les mares
de familia, donant-los lliçons per a educar
sos fills, b_i dedica un capítol al pecat im

més que el de

no

pensar,

ni deliberar, ni raciocinar abans de donar
los els seus vots.
Se l promet aquesta felicítat fantássses
en la que durant una temporada creu i se'n
sent fanátic, peró altres vegades les
se'ls escolten amb fástic.

maí

Do scurs den Cambó
a

esforç

cap

mana

de Falset

que fan moltes mares d'ensenyar a
llurs fills desde petits una llengua que no és
feu
la seva propia, i els hi diu:—Mares que
aix5, tindreu fills que parlarán perfectament

PER

mens

varis idiomes, peró amb tots aquests idio
ésser
mes no farán res de Profit, no podrán
més que uns magnífics porters d'un gran ho
tel internacional.
Als catalaná se'ns ha titllat d'orgullosos,

i jo sempre dic que tenim el pecat d'ésser
massa modestos; han de sentir-se més orgu
llosos d'ésser catalans. Jo he visitat quasi
totes les terres d'Europa i quan torno a Ca
talunya me sento cada vegada més catalá,
perque en tot lo que'ns avencen els demés
pobles és en coses de tecnica i d'organitza
ció' i en tot el demés els avencem nosaltres :
els avencem en ánima. I a tenir ánima no
s'ensenya a l'escola, sinó que's porta a la

Aquí,

a

LA

MANCOMUNITAT

Espanya, abans que iniciéssirr les

nostres, les propag-,andes eren obra de per-.
versió dels costúms polítics, de perversió de
les multituts. El predicar que la
venir amb l'acció deis altres, és envi:ir i
prostituir el poble. I l'acció del Catalanisni
ha d'ésser tot el contrari, l'acció de la Lliga
Regionalista ha donat al Catalanism€ la
mentalitat més perfecta del que és la acció
política en tots els pobles que van a la van
guardia de la civilització. Així va dir als ca
talans : abans que tot, sentiu-vos catalans,

volgueu deixar d'esser-ho.
Lliga Regionalista els ha dit : per la
grandesa de Catalunya no esperis res dels
altres, espera-ho tot de tu mateix ; a l'Es
tat no li demanis protecció, demana-li Ili
bertat ; no li demanis una almoina, dema
no

La

sang.

na-li treball.

visiteu les demés terres d'Espanya,
veureu
que Catalunya té un grau de pro
grés, de prosperitat i de cultura superior al
d'aquelles pobres regions germanes i com
panyes nostres. I quan veig que aquí, a Ca
talunya, els catalans consideren, com han
considerat molt temps, als homes d'altres
regions com homes superiors, destinats, per
son naixement i per sa procedencia a gover
nar-nos a nosaltres, no me'n sé avenir, me
desespera : és un cas inconcebible.
El govern és l'art de fer el progrés i la
riquesa deis pobles ; i ? quina garantía ens
poden donar de que sabrán fer la grandesa
d'Espanya quan ells deixen morir de fam i
d'inanició els seus pobles ?

amb aquest sentir, senyors, amb aquest
esperit s'informa aquest projecte de 111an

Quan jo miro, senyors, encarregats de la
governació d'Espanya a Madrid, homes
que des de Madrid s'escampen per tot Es

de que Espanya

Si

panya,

per

a

venir-nos

a

engrandir a

nosal

tres, i pel tren passo pchs camps erms de la
pobra Castella i veig com s'enrunen els seus
pobles i es moren els seus arbres, penso :
iquant més patribtic no sería que aquests

homes,

que

voler-nos governar, no
llurs masíes, salvessin els
arbres que sels moren i les fonts que se'ls
estronquen ! Per al bé d'Espanya, (no sería
mellor que fessin tot aixó en lloc d'entrete
nir-se en especulacions de formular i discu
tir lleis que no encarnen en la realitat, entre
tenir-se en una política que no té estat de
realitat, que no és l'art de fer grans els po
bles que governen, perque d'aquest ofici no
n'han fet mai l'aprenentatge i fins dubto que
sápiguen l'existencia d'aquest art ?
I és, senyors, que a Espanya som un país
(en política s'han de dir les coses clares),
som el país del miracle i de la rifa de
Na
dal; som un país en que'ls polítics, la mis
sió deis quals és la de guiar al poble, d'en
carrilar al poble i no de dominar-lo, han
predicat als pobles. la eficacia de fórmules
miraculoses, com els arrenca-caixalis que
veiem per les places públiques, i així; gene
ralment, els nostres polítics, cada tempora

deixessin

venen a

ensorrar

da inventen

un

nou

específic polític deis

que ells se n'han donat la patent a sí pro
pis,. que sois ells el saben confeccionar, es
pecífic amb el qual farán la telicitat del país
quan ells hagin arribat al govern, i en les
campanyes pólítiques al poble no se li de

comunitat Catalana que
tes penes i fadigues ens

treballs i tan
A la Manco
munitat Catalana. l'han de distingir dos as
pectes totalment diversos. Volem la 1.M an
comunitat en primer lloc per una rae) d'or
dre sentimental i després per una raó d'or
tants

costa.

dre utilitari.
La volem perqúl ella és la restauració
de la unitat de Catalunya. Tots els cata
lans, tots els catalanistes, sentim la diAdsió
de Catalunya com ferida feta en carn viva ;
que la divisió de Catalunya en provincies,
com la divisió
de tota Espanya, fou obra de
destrucció, fou obra de despotisme. Abans
se

dividís

en

provincies,

re

cordo que en Campmany, aquell gran cata
lá, havía publicat un follet comentant la di
visió de França en departaments per Napo
león ; recordo que després, quan se traca
de fer la divisió a Espanya, deja el mateix
Campmany : «Aixe) de la divisió d'un país
en unitats artificials que no tinguin cap Ili
gam amb l'historia, ni amb la llengua, ni
amb la raça, és molt bonic per als tirans ;

divideix

se

un

país

en

departaments,

els

envía un prefecte o governador com si fos
un pastor que's cuida d'anar esquilant el re
mat per a posar-lo després. a rescorxa dor
en
que Napoleón ha convertit tota l'Euro
pa.»
I als catalans que combatiem els france
l'estructura natural
d'haver-nos batut, els
governants ens varen donar mal fet lo que
Napoleón volía fer-nos ben jet.
Per aixó, senyors, té aquest aspecte sen
timental la Mancomunitat. Ella será el ca
per

sos

a

conservar

d'Espanya, després

de
ens trobarem. els catalans després
anys d'estar separats. Els empordane
sos, els del Camp, els de la Costa, els de
Pa
la Garrotxa, els de la Segarra, els del
llars, els del Priorat i els de totes les altre
la
comarques, tots junts treballarem per
grandesa de Catalunya, perque'Is catalans,
organisme
quan tots serem ajuntats en un
invencibles.
representatiu, aquel' dia serem
quan hem
Als catalans sols ens han vençut
sal

on

tants

estat

desunits.

té, a Inés, un
nalitat noblement egoista. Els catalans, Per
Pero la Mancomunitat
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per les nostres dots natu
Ja costra activitat,
ral, per lo ingrat de la nostra terra que'ns
treballar-la intensa i seguida
bá obligat a
aixe)
se'ns han fet forts els bra
per
ment, (i
ços), sentim una necessitat més apremiant,
Inés intensa que'ls fills de molts altres punts
crEspanya, sentim la necessitat de comple
medis per a 'donar expansió a la nos,
tar els
necessitem tenir acabada una
tra activitat ;

xarxa de vies de comunicació, camins vei
nals, carreteres, ferrocarrils ; ens falten ins
titucions de credit per a poder desenrotllar
totes les iniciatives agrícoles, industrials i
comercials ; ens cal completar les ensenyan
d'aquests rams de l'activitat
ces en cada un
social i cal també establir degudament el
ram de beneficencia. I tot aix-b que nosal
-tres necessitem, no cal que ho esperem deis
governs ; no'ns ho donarán perque ells no'n
senten necessitat-; i encara que volguessin
donar-nos-ho, no podrían, perque són impo
tents i ademés perque no tenen gran sim
patía per a donar-ho.
Quan hem plantejat el problema de les
Mancomunitats u hem dit a l'Estat : «Abans
de que tinguem de maleir-te per ta inepti
tut,- i a fí de que tinguem les obres públi
ques que necessitem en nostra terra, dei
xa'ns que nosaltres les fem, perque en aix6
tú hi guanyarás, ja que't deixarem en pau i
nosaltres també hi guanyarem, puix millo
nostre progrés i am.b el nostre
rarem en
averk donarem a les altres regions d'Espa
nya un bell exemple al qual totes podrán su
mar-se.

Tingueu en compte com a l'elaborar
aquest projecte hem tingut gran cura en es
vair totes les ombres i dificultats. Alguns
han dit que la Mancomunitat és la destruc
ció de les Diputacions provincials. Aixó no
és exacte. Les Diputacions tenen missions
de dos ordres : missió de gerarquía admi
nistrativa, i missió social. La llei les faculta
per a fer obres públiques, i cuidar-se de la
Beneficencia i de las Escoles superiors. El
que no fa la llei és dotar-les de diners per a
fer-ho. Aix5 és un sarcasme. I de fet, les
Diputacions provincials actuals, exceptuant
la de Barcelona, no fan més que limitar-se
an aqueixes funcions de gerarquía i atendre
a les despeses que els imposa l'Estat.
Obres
en benefici de la provincia ? No poden fer
ies perque no tenen medis.Amb la Mancomunitat, les Diputacions
de Tarragona, Lleida i Girona obtindrán
aquests

medis

possible fer
tes

una

que'ls

manquen ara i será
minora immensa en aques

terres.

He dit que la Diputació de Barcelona és
la que únicament pot fer vies de comunica
ció, fundar ensenyances i grans establiments
de beneficencia. I sabeu per qué pot fer
ho ? Perqué dins de la provincia hi té la
ciutat de Barcelona, que té prop d'un milió
d'habitants i contribueix amb més del 80 per
100 al presupost provincial ; i jo vos dic que
el monopoli que tenen els habitants de la
Provincia de Barcelona sobre la riquesa de
Barcelona és injust, antipatriótic, i contra
d'ell, tots els que som de provincies cata
lanes distintos de la de Barcelona, hem de

protestar.
I aixe, és la Mancomunitat, senyors. Se

dividí Espanya

provincies, pero
cas de les lleis

la Natu
ralesa, que no fa
i decrets
que publica la Gaceta de Madrid, ha pres
cindit de la divisió en provincies i ha seguit
fent riquesa per regions i per regions ha
creat capitals i an aquestes capitals tota la
riquesa de les regions hi va a parar, per a
sortir-ne formant un conglomerat de rique
en
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sa i
de força. En aquesta opulenta Barce
lona tots els catalans hi tenim parts iguals.
Tant vosaltres, els del Priorat, com els de
la Segarra, com els empordanesos, com els
de la Garrotxa, tots l'hem feta aqueixa ciu
tat que és l'empori de la nostra
riquesa ; i si
tots l'hem feta, si és fila de tots nosaltres,
si les forces que ella té han sortit de tote
les torres catalanes, de tots els catalans, hem
d'anar a conquistar-les per a que no quedi la
seva acció dins del límit d'aquella provincia,
sinó que la riquesa seva sigui escampada per
tota la terra catalana.
La Mancomunitat, senyors, si n'obtenim

en 40,
50, 60 o 90 an-ys,
Mancomunitat un projecte
d'obres en profit del poble. I així tots el9
pobles de Catalunya podrán tenir edificis
propis per escoles, per al Consistori ; po
drán abastar-se d'aigua potable, establir
llum pública, etc.
D'aquesta manera els catalans del segle
xx naixerien i es trobaríen en un grau de
progrés que ja en tots els pobles civilitzats
es frueix i que nosaltres encara no
coneixem.
Imagineu-vos la transformació que aix.5 pot
significar per a tota la nostra raça. L'in

sometent

tesa

tornar

la

a

en

va a

seus municipis que posará en plan
Diputació de Barcelona, el prop-vinent
mes d'Octubre, si no
s'aprovés el projecte
de Mancomunitats, no'n podríen gaudir més
que'ls municipis d'aquella provincia, i no
perque Barcelona volgués retenir-se i limi
tar-se a dits municipis,
sinó perque la llei
impideix el que vivint de tot Catalunya

tots
ta

els

la

puga

tornar

a

Catalunya lo que li deu.
LA

l'operació industrial.

NOSTRA

ACTUACIO

El Regionalisme, en la nostra actuació
dins la política general espanyola, nosaltres
en
la nostra actuació a Madrid, ens hem
trobat en una situació dificiiíssima, en la si
tuació en que's trabaría qualsevol de vos

La Mancomunitat prestará 1..m altre ser
vei importantíssim. S'está preparant un or
ganisme sobre el qual jo voldría que tots els
que sou aquí i heu sigut alcaldes, me pres

de Barcelona prepara un organis
mo, Der a traspassar-lo a la Mancomunitat,
crédits ais rnunicipis catalans,
a fí d'obrir
perque tots els que justifiquin a la Man
comunitat que no tenen deutes i que tenen

a

la primera época de sa infan
l'escola i la troba neta i ben acon
dicionada, adquireix costums de netedat que
li duren tota ša vida. Aqueix noi al tornar
a sa casa sentirá la necessitat de que també
la casa sigui neta com l'escola seva, i voldrá
que la Casa Municipal sigui bonica per a
que sembli el mirall d'una administració
honrada. La rietedat predisposa a la virtut.
Jo crec que un poble tots els fills del qual
passessin per una escola neta, ben ordenada
i amb una Casa Consistorial ben organitza
da i també ben neta, al cap de 20'anys sería
un
poble distint de lo que era abans. S'hi
sentiría la comoditat i el goig de viure que
és l'estímul més gran per al prog-rés i l'a
venç deis pobles.
Doncs bé, senyors, d'aqueix crédit per a
fant que

tremendos com les sofertes per vosaltres
amb la plaga de la fil-ioxera, en els mo
ments de la qual no vareu pas veure la má
protectora de l'Estat espanyol ; reorganitza
rá les Escoles d'ensenyances técniques, vos
enviará les cátedres ambulants d'agricultu
ra amb intel-ligents professors per a que us
ajudin amb llurs coneixements en les prác
tiques del conreu de les torres i vinguin va
ries vegades cada any per a enterar-se dele
resultats que n'heu obtingut o escoltin les
errades que haguessiu comes en l'aplicació
de les lliçons que ells us hagin donat.
S'está organitzant, per a traspassar-la a
la Mancomunitat, la gran Escola Industrial,
a fi de que els nostres obrers fabrils puguin
alçar-se de nívell intel-lectual en la seva
obra i que així com els catalans avui no po
den exportar més que genre barato, demá
puguin constituir una industria aristocrática
que permeti augrnentar els jornals deis
obrers, cosa que sois se pot fer quan s'ha
alcançat un alt grau de perfeccionament en

Diputació

capital

un

l'aprovació definitiva, cuidará de les obres
públiques de tot Catalunya, de la repobla
ció deis boscos, d'aquests boscos que cada
dia van desapareixent de les nostres munta
nyes ; allargará sos braços protectors a les
classes agricultores en moments de crisis

tessiu força atenció.
En quasi tots els pobles de Catalunya
amb bona voluntat, amb administració hon
rada, no sois es pot cobrir el presupost,
que's pot obtenir un sobrant. Falset (no
conec el seu presupost), amb seguretat que
podría obtenir un sobrant de 10 o 12.000
pessetes a l'any. Peró vosaltres amb aix.e, no
podeu fer res més que petites-rnillores, per
qué els petits municipis no tenen cr;-..clit. La

administraCió honrada, puguin pendre

una

•

en un moment a un país on
pariés un idioma del que no n'enten
guessiu ni una sola paraula. El món polític
de Madrid parla un idioma distint del nos
tre. Viu allunyat de tot lo que sigui reali
tat. Una sessió del Congrés en que els ora
dors rnés eminents parlin desinteressada
ment sonso que'l parlar tingui la trascenden
cia de l'ata.c penonal contra un ministre,
que parlin honradam..ent d'un problema d'o
bres públiques que afecta considerablement
a la pro speritat del país i és un problema vi
tal per al progrés de la nació, no sembla te

altres, portat
s'hi

nir cap interés. Tót lo que s'hi diu

sona a

Goma, Ortopedia, Higiene
Cotons, glaees i benes
Braguers I faixes ventrals a mida
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Enviara
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a

Farmacias 1

Droguerías

buid, ningú
na

de

ho escolta,

ningú

en

fa cap

me

cas.

la rnateixa manera que's fa sport ; allí es
constitueix un partit com aquí es fa una so
cietat per a fer ball els dissaptes a la nit ;
un partit
que té per finalitat escalar el po
der de la manera que's pugui, i en el po
der, fer lo possible per a aguantar-se i sal
var totes les dificultats que puguin presen
tar-se i puguin determinar una caiguda del
Govern. Aixó porta en sí una manca d'ideal.
No'n tenen cap, i lo que no '1s dóna aques
ta manca d'ideal ho troben en la disciplina
i en la consigna d'un quefe que pensa per
tots, que defineix doctrina i ells la seguei
xen cegament, perque pen.sen que'ls porta
rá pel camí del poder. No són partidaris
d'un programa, sinó esclaus d'un home.
En l'historia d'aquests partits no hi tro
bareu una comunitat de programa o de doc
trina. FE trobareu, si, que'ls seus directors
diuen una cosa quan són al poder i lo con
quan són

-

a

l'oposició.

en temps dels conser
temps deis lliberals i he vist que
en l'exercici
del poder aquests actúen com
a conservadors í aquells com a lliberals.
El
poder els dóna un sentit de responsabilitat,
un sentit de realitat de la vida, peró
quan,
han abandonat el poder perden tota noció
de la realitat i creuen que tots els d'un par
tit han de trobar bé el que facin els seus
malament el que facin els altres.

Jo he
vadors i

sigut diputat
en

Aixe) ens ha plantejat a nosaltres un pro
blema molt desagradable ; ens ha donat una
certa mala fama a Madrid. Se m'ha criti
cat per allí_ perque, quan governava el se
nyor Maura i presentá un projecte en q-ue
hi a.nava involucrat el de 1VIancomunitats i el
defensá lleal i honradament, jo vaig apoiar
el senyor Maura tot lo possible. Jo sento no
b.aver-lo apoiat més per a que hagués pogut
arribar a aprovar dit projecte de llei de
Mancomunitats. I a mí amb el senyor Mau
ra no m'hi lligava res més que la col-labora
ció en una obra aue ell considerava seva,
pero que jo la considerava nostra, i Catalu
nya es consideraVa que no reclamava al se
nyor Maura, sinó a l'Estat. Formulavem
després les demandes de llibertat i autono
mía al Govern del senyor Canalejas ; i el
senyor Canalejas, que abans havía combatut
la Mancomunitat, i a mí que la defensava,
se declarava partidari de les Mancomunitats,
res més que per aqueix fenomen, dit abans,
de que la responsabilitat del poder els clóna
una mica més de seny i prudencia. El senyor
Canalejas en 1912 defensá el que havía
defensat el senyor Maura en 1907 i 1908,
com
que a mí, políticament, no m'un.ía
una actuació política amb el senyor Maura
i sols una coincidencia en una reforma, en
un

lític de Madrid, és incomprensible

ideal, jo vaig trobar-me també després
amb el senyor Canalejas per a

col-laborInt

que tirés endavant la Mancomunitat amb el
mateix concurs amb que vaig apoiar al se
nyor Maura.
Aixó sembla molt senzill, peró aixó que a
Catalunya és l'A B C del sentit comú, per
parlar d'una manera lógica, en l'ambient po

;
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tot lo possible per a.ugmentar la nos
riquesa, peró sense abandonar la inter
venció del nostre poble en la política de la
nació. Aquesta determinació podra provocar
l'oposició d'algún borne polític, peró no la
d'Espanya, perque trobará el concurs de
tots els espanyols que estimen de vereá
la

bal1ant

com

amic den Maura o den
d'un ideal.
Nosaltres, senyors, entenem la política
d'una manera distinta ; i tal l'entenem, que
temporada parlamentaria hem
en la darrera
col-laboració
parescuda a.mb el com
fet una
home a qui jo he ata
te de Romanones, un
respecte
cat amb duresa, a qui no escuso, i
al qual no retiro cap de les acusacions que
li he dirigides. Quan el comte de Romano
n.es va defensar el -projecte de Mancomuni
tats, vareig aplaudir an en Romanones, i
aplaudiré i aplaudirem a qui sigui que ho
defensi, perqué és sabut que quan l'instru
ment de la Mancomunitat sigui en mans de
Catalunya, ningú mirará la marca de fábri

tra

que porti, perque qui manará l'instru
serán mans catalanes, serán mans que
corresponen a ciutadans catalans patriotes.
A Madrid, el problema de Catalunya cos
ta molt d'entendre, peró tots els estrangers
que s'ocupen de les coses d'Espanya el

la Mancomunitat está en les mans incons
cients deis partits que avui governen a Es
panya.
Ells no se'n donen cornpte de que
no's pot jugar amb Catalunya com pot ju
gar-se amb pobles que hagin abdicat de tot
esperit de patriotisme. Ells no saben, des
prés, que darrera de la petició de la Manco
munitat hi alena tot el sentiment d'un po
ble, J. és possible, senyors, que en aquest
joc de partits la Mancomunitat se'n ressenti,
i si's realitza aquesta presumpció o pressen
timent hi haurá després un moment de gra

sigui
Canalejas, peró no

prenen que

Quan un diputat s'alca a parlar, digui el
que vulgui, mentres que ses paraules puguin
ésser-pedra d'escándol, la sala de sessions
s'omPle i aquella gent s'apassiona i s'inte
ressa, perque és una gent la que forma els
vells partits polítics que no té cap noció de
la vida perqUe no atribueix a la fu.nció po
lítica la significació que té a tot el món ci
vilitzat ; que s'encamina a la grandesa i la
prosperitat del-poble. Allí es fa política de

tran
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se

seva

vosaltres també ho esteu d'escoltar-me,
i vaig a acabar amb poques paraules més.
El mes d'Octubre s'aclarirá la situació
Política general ; en el mes d'Octubre veu
si aquest projecte de Mancomunitats,
rem
ser

pel que sospira Catalunya, s'aprova rápida
ment o sofreix un nou aplaeament. Ens tro
bem amb que una cosa tant delicada com

ca

ment

veuen

amb claretat meridiana. En aquests

escriptor frances, molt intel-ligent,
l'Angel Marvaud, ha publicat un llibre so
bre l'Espanya actual. En eh l fa un estudi
del nostre problema, de les causes de la de
cadencia d'Espanya i de l'esperit d'Espa
dies

terra.

Senyors, jo estic cancat de parlar i pot

un

víssima responsabilitat.

que no és un tot uniforme—diu—sinó
Estat compost de diferents regions, i re
cull unes paraules meves, pronunciades en la
conferencia que vaig donar a Saragossa, que
diuen que a Espanya, durant molts segles,
catalans i. castellans hem vingut a fer una
mena -de pacte secret, que ha vingut a regu
lar- les nostres relacions col-lectives. Els ca
talans hem dit : nosaltres ens cuidarem de
nya,
un

L'UNITAT
NYA.

DE

CATALU

SOLIDARITAT.

Jo us pregunto a vosaltres, homes del
Priorat : ?podrá tol-lerar Catalunya, podrem
tol-lerar els catalans, que l'únic remei a l'a
bast de la nostra actuació, que tota la nos
tra raó, tot el nostre patriotisme i tota >la
voluntat de Catalunya quedi sacrificat al joc
de Compares i comares, a les consideraCions
qual
d'algún home els actes polítics del
marquen com a fites tots els moments de la

treballar, de fer-nos am.b la major part de
la riquesa d'Esnanya; en canvi d'aixó, vos
altres, castellans, disfrutareu de tots els res
sorts del Govern.
I aixó ha tingut i té una gran basa de
veritat. Nosaltres hem abandonat l'acció po
lítica i. la gent del centre d'Espanya s'ha
abandonat a les maniobres dels partits po
lítics de Madrid. I Quants de vosaltres heu
fiat a un senyor que ha vingut de Madrid
facturat pel ministre de la Governació, la

decadencia d'Espanya, home al qual se po
dría preguntar en quines obres favorables
per al seu país está encarn.at el seu norn,
resultant que sols ho está en obres que sig
nifiquen deshonra i ruina per a la nació ?
Si aquest cas arriba, els catalans del Frío
rat, i cree que tots els catalans a l'Una hen/
de fer un crit de protesta que faci tronto
llar aqueixes velles carcasses dels vells par
tits polítics espanyols. L'agravi será per a
tots, per a tot lo que Catalunya enclou, !que
la regió que amb més fe treballa a Espa
nya, no pot quedar escarnida, befada i mal
-tractada per un Montero Rios I
Jo crec que si aquest cas arriba, hem de
pensar amb una nova Solidaritat, moli més
concreta, molt més precisa, molt més clara
perque no hi pugui haver diversitat d'in

representació política, tots els vos
ideals, tota la vostra espiritualitat, tot

vostra
tres

—

vostre patriotisme 1 'I
an
aquest senyor
voltes no li hauríeu fiat 500 kilos d'ave
llanes. Hem don.at excessiva importancia al
cliner i al negoci i no l'hem donada a l'ac

el
a

ció política.
Han canviat els temps i avui la riquesa
és cosa sola deis homes. La riquesa crea
da amb més esforcos i amb més perseve
rancia, un decret del Govern pot ensorrar
la en un dia. I a Catalunya, els creadors de
la riquesa catalana, hem sentit la necessitat
d'un «utillatge» modern per afermar-la
medis fácils de comunicació, centres de cul
tura, etc., avui insuficients per a satisfer les
necessitats del nostre poble. T per a defen
ear aquesta riquesa, i per a mantenir-la i per
augmentar-la i estendre-la, no tenim pas al
tre remei que desfer aquell pacte, que era
1. ha sigut tant perjudicial per a la nació, tre
no

terpretacions, en la que tots els partits con
servin, en tot lo que no's refereixi a l'as
sumpte, una plena i completa Ilibertat d'ac-ció ; que la Solidaritat no lligui nostra vo
luntat més que

en

lo que és

amor a

Cata

lunya : protesta contra la befa...
Es possible, senyors, que molt aviat tot
Catalunya hagi de fer el quadre i per aquest
moment, si arriba, que jo sentiré que arribi,
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d'acudir amb el sentiment

de la meya ánima.
Per si aquest moment ve i se'ns inclina
campanya, jo he de fer una deda
a violenta
ració, l és :_ que si -aquests moments venen,
procureu no confondre Espanya amb els
partits que la malmenen.
Penseu que si tot Catalunya en la acció
conjunt de tots els catalans, destrueix l'oli
garquía dels partits polítics espanyols llen
çant per medi d'ells a la realitat viva el nos
problema, realitzarem a favor d'Espa
tre
nya l'obra més gran que's pugui realitzar.
A les paraules de protesta hi afegirern les pa
raules d 'amor a aquestes altres regions d'Es
panya, més víctimes, més explotades que
nosáltres, més atuides que nosaltres, que en
no'ls fa res una beta més,
sa indiferencia
que han patit més que nosaltres, que fa més
temps que nosaltres que hauden d'haver-se

rebel-lat contra aqueixa tiranía.
Vull també fer una altra observació

per a

que la tingueu present vosaltres, entre els
quals hi há molts bons patriotes catalans.
Hi há una idea en consonancia amb aquell
pacte i és que als pobles deis districtes fo
rans els convé estar bé amb el Govern, que

tinguin

un diputat designat Del
Govern per
més ben servits.
Aquesta és la més gran de les equivoca
cions que poden sufrir. A Madrid s'hi pu
blica un Anuari de les Corts d'Espanya.
Allí, per medí d'una carta geográfica amb
colors s'hi marca el partit electoral al aual
han donat el triornf així als que han votat

estar

a
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l'oposició com en el Govern, i es veurá
que'ls districtes que han votat un candidat
del Govern van amb color groc, que en to
en

estadístiques, tant si han manat
lliberals, com els conservadors, com els
republicans, la taca encara ocupa tot el cen
tre d'Espanya.
Sr el votar al Govern portés alguna ven
tatja, aquesta taca groga indicadora de vo
tes

aquestes

els

sempre amb el Govern no coincidiría
sempre amb el pla central, amb aquells erms
plen.s de miseria i d'inanició, sense
tar

carnins, quasi

sense habitants. De ma
les taques del progrés i les
trobareu coincidint amb aquells districtes
que quasi sempre han votat contra el Go
vern. 1
veureu encara més : el Govern,
els
districtes que més atén, aouells als que més
carreteres concedeix, són sempre els que vo
ten contra d'ell. An aauells que venen son
vot, an aquells esclaus del Govern, els pren
el vot i els contesta sempre amb el despreci
que's tracta an aquell que's deshonra i es
sense
nera

que

veureu

ven.

Quan

un.

districtes catalá dóna

sa

repre

sentació a un diputat que no coneix peraue
desde Madrid l'hi han facturat, teniu en
compte que aquest diputat i el ministeri de
la Governació pensen d'ell el mateix que jo
penso d'aqueixos moros del Rif que'ris aju
den a matar els altres moros.

RO

io

per

loo

de la

seva

conservació deis boscos i volíen evitar
Ilur empobriment i Ilur desaparició.
Els Reís Católics van estatuir que el
bosc petit es talles sobre les branques,
mai sobre peu d'arbre.
Caries I, l'any 1534, va reglamentar
les tallades de boscos petits.
El senyor feudal de Biscaia, l'any
1547, manava que qualsevulga que abans
d'aquesta data hagués tallat boscos, pro
cedís a la seva repoblació i que d'ales

-hores endavant per cada arbre tallat,

calgués piantar-ne dos.
Felip II, el 1585, priva
entressin

áins

les

que els remats

clapes deis boscos

cre

mats.

Ferrán IV, el 1748, decretava que en
d'encesa d'un bosc, no's pogués en
trar dins les parts cremades sitió
fins
cas

passats sis anys.
Caries III, el 1762, dictava regles per
a l'explotació i conservació deis
boscos.

Peró,cle des
1821
tot

les Ileis d'arnortisarnent de
superficie de bosc fou re
12.500,000 d'hectarees, i avui
la superficie de boscos de dorni

1849

a

-7-7A

conservació deis l'oscos

ia

feines cobreixen el

superficie, i no obstant són nombroses
les Ileis antigues que vetllaven per la

just

la

ni arriba a 5.048,81i d'hectárees, i la
deis boscos privats a 3.740,000.
Les nostres grans inundacions, tant

doloroses,

són un deis resultats més
concloents i més sensibles de ço que hem
constatat.

En el

Congrés

grícola

de Gand i con
testant a un qüestionari allí elaborat, el
nostre distingit amic, l'erninent agricultor
Marqués de C'amt,s, envia un treball molt
notable que amb gust traduim,, a fí de qué
tothom n'hagi esment,- ca,r el tema és PrOU
important i d'un interés tant vizt, tant ur
gent i tant general, que en cap manera ha
de quedar reclós dins els cercles deis ini
ciants. Constitueix per altra banda un es
tudi breu, dar i senzill, qualitcds totes
elles massa singula,rs, per ésser trobades
freqüentrnent acoplacles i per damunt de
lotes elles en té una—que tenim por d'a
nomenar-la, cctr tant se'n és abusat que ja
ha perdut son, ver sentít—la d'ésser prac
tic, és a dir, que ta,ncant una enorme
quantitat de teoría, arriba a formular re
rneis practics, precísament perqué troce

deixen
que

de

A

qui

coneix molt bé la teoría ja
solament així poden fer-se coses

Practiques.
•

?,,Gnines mides legislativas
anancieres s'haz de pendre
per- Ea privar l'ezplotazió abu
SÍVP., a la éestrucció deis hos
cos -a/1s pera l'interés gene
ral?
La utilitat deis boscos,

ultral valor
per raó
deis

propi positiu que
tenen
productes variats que proporcionen

a

l'home,—i que li són indispensables per
a la seva vida, per a la industria, per l'a
g-ricultura i per tant Per al comerç uni
versal, —tenen una influencia enorme
sobre l'equilibri físic del país. Els bos
cos
donen fermesa al sól, protegeixen
els cani ps, els pobles, els camins, les
vies del tren, els ponts, els canals. Amo
roseixen el Clima, regulen el curs de les

aigües;

disrninueixen

l'acció maléfica

deis torrents, retenint les aigües da
rnunt les masses de verdor.
Purifiquen l'atmósfera facilitant la
condensació deis vapors d'aigua i fins
poden protegir la Patria contra'is exércits
d'un invassor. Llur destrucció continua
pot ésser un gran flagell per al país.
A Espanya les causes ordinaries de
Ilur empobriment al principi i de ilur
desaparició després, són en primer lloc
l'extensió massa considerable de les pas
tures, on massa sovint, amb la fí de re
generar l'herba, esclaten incendis, i en
Segón iloc, la manca d'un cós de vigi
lancia
i ben organitzat, que pu
gui evitar els perjudicis causats per
l'horne, que és l'enernic n-iés gran deis
bascas, donada la seva necessitat impe
riosa de proporcionar-se lienya, i sobre
tot, ilenya petita.
En altre temps Espanya era un país
de boscos grans i rics; avui, amb .prou

Per la constitució del cós de Ingenie
de montes i. per la promulgació de la
Ilei de 24 de maig de 1863 ha cornençat
ros

movinlent de reacció.
Al cap de poc temps Alfons XII em
prengué a Balsain, l'explotació i el mi
llorarnent deis boscos de la Corona.
L'any 1888 s'emprenía la organitza
ció de grans treballs de repoblació de les
muntanyes i la correcció deis torrents.
L'any 1910 els treballs comprenen
un

17,458 hectarees.
L'any 1908, i per a activar la repobla
ció de boscos, les Cambres votaren una
l'el que declarava d'utilitat pública els
boscos protectors que teníen una acció
benefactora marcada sobre les conques
dels rius i sobre les grans muntanyes.
CONCLUSIONS

Per vetllar per

a la conservació deis
-boscos espanyols, prec indispensable
emplear els medis seg-üents:
MIDES

LEGISLATIVES

Aument del cós de guardes fo
restals.
2.a
Classificació de tots els boscos en
protectors i productius.

3:
tots els

Compra,

per part de l'Estat, de
boscos classificats com a protec

tors.

4.a Llur miilorament immediat.

-

Tercer.
No permetent pasturar dins
deis boscos cremats fins al cap de sis
anys.

?Davant de la baisa de l'es
corça i de la llenya, qué cal
fer del tallar simple?

MIDES FINANCIERES

protecció duanera suficient de tal
que els productes forestals indíge

Una

faisó

siguin remuneradors per

nes

a

tots els

propietaris de dominis, la qual cosa els
incitara a repoblar i a administrar amb
bon afany les seves propietats.
Indiqueu les mides millors
que's poden pendre per

a

conahatre

les

hoscos i per

a

cremes

deis

disminuir els

danys.
la organització d'u
Societat d'essegurament
mutual entrals propietaris
de hoscos, i com cal organit
zar-le?

?Ili cah

na

Espanya,
cree que
sigui possi
organitzar
So
aquest rnoment,
ble,
d'assegurament
mutual
entrells
cietats
A

no

en

propietaris de boscos.
protegir la producció fqrestat,
Per
a

-

no's pot suscitar altra cosa, a mon en
tendre, que l'acció directora de l'Estat,
vigilant î castigant tots els atacs contra
l'arbre. A aixó es poden afegir medis
indirectes que fan remunerativa la ri
quesa forestal, i la defensa de no deixar
pasturar els remats en els boscos cre
rnats fins passats sis anys de l'incendi.
La importancia deis nostres incendis
és enorme durant l'istiu; cada any es
perden mil-lions de metres cúbics de
fusta.
De 1909 a 1910 el valor deis productes
tlestruits ha sigut de 18(.039,200 pesse
tes.
CONCLUSIONS

No essent possible per avui a Espa
nya la organització de societats d'asse
gurament mutual, hi cab el preparar-ne
l'adveniment.
Primer. Organitzant l'administració

forestal,
i ben

va

Segón
els

Juliol

19:7
t'

5.a Vigilancia del servei forestal en
els boscos classificats com a productius
solament amb la fí de vetllar tant sois
per llur bon millorament.

,
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tot

exercint

una

dirigida sobre
.

Castigant

danys contra

vigilancia 'acti

tots els hoscos.
severament

l'arbre.

tots

Per tot arreu on el valor deis produc
remunerador,
tes del tallar simple no és
els boscos
transformar
esforçat
en
s'han
compost.
tallar
o
en
muntanya
alta
en
Es cert que el valor de les escorces ha

sofert actualment una depreciació consi
derable; per6 entre nosaltres, a Girona
per exemple, centre agrícola molt im
portant tant en bestiar com en riquésa

assegurar que certs produc
tes deis tallars simples han aumentat de
valor molt sensiblement.
Examinant la taula de més envant, es
empleada
veu que el valor de la fusta
industries
i
com
a llenya
per les petites
mateixa.
El va
sensiblement
la
petita és
de
baixa,
l'escorça
en
canvi
va
lor de
concurren
sens dubte en raó de la fácil

forestal,

d'una acció protectora insufi
cient. Els drets d'entrada a Espanya
són de 0,20 pessetes per loo kilos, men
tre que a l'entrar a França paguen 1,75
francs per 'o° kilos.
Per consegüent, a casa nostra, els me
dis per a millorar la depreciació deis
productes deis tallars simples s'han de
limitar a les es'corces i als productes del
castanyer i no s'han de referir més que
fiscals convenients.
a pendre les mides
a causa

Aixel és molt difícil, puix el comerç
busca les pchs tractades químicament,
amb preferencia a aquelles que, com en
altre temps, les adobaven amb escorça.

VALORS COMPARATS

DUC

cia deis cuiros adobats per procediments
moderns a Alemanya, a França i als Es
tats U-nits d'América, i també a Espa
nya en raó de la facilitat d'exportació de
les escorces i de les pells de bestiar _de
tota mena. En canvi el carbó está a l'alça.
També els propietaris tenen cura cada
dia millor deis- seus boscos. En aquest
moment els boscos de Quercus Ilex,so
"bre tot,són verdaders jardifis. Están•tan
cats a tota pastura de qualsevol mena
que sigui, sense abrulls i lliures de
plantes perjudicials; i d'aquesta manera
s'han pogut reduir les rotacions.
Conec boscos on es pot carbonar com
pletament cada 5, 6, 8, io anys, arnb
gran benefici per als seus propietaris i
per al matéix bosc, la vegetació del qual
es fa cada vegada més espessa.
Altra mena de hoscos és també molt
estimada a la regió inferior deis Piri
neus; són els boscos de castanyers que,
amb rotacions també molt curtes, poden
proporcionar grans varals per a rodells
de bótes i llates per a fer cércols de ba
rrils, coneguts dins del comerç de vins
amb el nom de bordelesos.
Aquests productes avui están de baixa

e

DELS

DELS PRO DUCTES

TALLARS SIMPLES
1909

Quercus
Id.

Bes,

L.

Sessiliflora,

Id. Silbar,
Pinus

L.

.

.

Smitz.

.

(diferents)

.

.

.

.

Rhtunnas Alaternus,

L.

1912

Fusta

Escorc.

Carbó

qq.

carga

carga

1,25 11,00 12,00
o,8o 7,50 g,5o
o,8o 18,00 1o,00
1,25 1,25 to,00
1,25 11,00 12,00

Fusta Escore. Carbó
qq. carga carga

1,25 9,00
o,8o 5,00
0,8o ii,00
1,25 4,50
1,25 9,00

14.00
io,00
11,00

9,00
14,00

quintar (qq.) de productes forestals
igual a 41,60 kg.
La carga de productes forestals és
igual a 3 quintars.
és pas
L'escorça de (21161-C21S Suber
suro,
petita
escorça
de
la
qual
el
és -la
adob,
anomenada
escztrpit.
s'extreu
El Rhamnus Alaternus no dóna quasi
El

és

no

fusta, és un arbrissó; si en dóna, el
preu segueix el preu de la fusta del
Quercus Ilex.

mai
seu

CONCLUSIONS.
Per tot

simples

on

no

productes

els

són

deis tallars
cal:

remuneradors,

Elevar els drets d'exporta
sobre tot de
i aixímateix de les pchs d'ani

Primer.
cíó

d'aquests productes,

l'escorça,

mals de tota

mena.

Si aix6 no fos prou, caldría
convertir els tallars. simples en munta
nya alta o en tallars compostos.
Tercer.
En quant als procediments

Segón.

de

cultiu,

crec

conseqüencia de
dels productes.

que són solament una
la rémuneració suficient

ii

••
•
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?Quins són actualment els
resultats adquirits amb l'aju
da d'essencies forestals d'ori
gen estranger?
Quina ensenyanga se'n
ha de treure?

L'aclimatació de les especies exótiques
n.o'm sembIa gaire necessaria a Espanya,
puix tenim un gran nombre d'especies
re'inoses i frondoses en la nostra flora.
Els assaigs que s'han fet són poc nom
brosos i llurs resultats poc concloents.
En els jardins, en els pares, s'han fet
nombrosos assaigs,

per?) no crec pas
que's pugui dir que les essencies assaja
des estiguin aclimatades, fins que pu
guin repróduir-se per llavors, condició
indispensable per a poder-se considerar
essencies forasteres.
Deis casos que he pogut observar, dos
solament mereixen, a mon en.tendre, un
examen seriós.
De primer, la introducció de l'Euca
liptus, si se'l pot salvar de les gelades
priniaverals. En aquest cas he vist bons
resultats amb el
com a

La doctrina
de la educació nacIonalitsadora
I. LA CONFUSIO CULTURAL

ESPANYOLA
1 .—Aspecte negatiude nostra cultura

Quan un espanyol con.scient se fixa en la
realitat de la vida nacional que's manifesta
al seu voltant, si aquest espanyol vol ésser
sincer, no té més remei que regoneixer la in
ferioritat de nostra cultura moderna compa
rada amb el

tipus

normal de la cultura d'al
tres pobles coetanis més afortunats. I si de
la comparació de conjunt baixa als detalls i
compara certes institucions espanyoles amb
les similars estrangeres, u fa vergonya el

sentiment del nostre endarreriment o de
nostra. confusi6.
Permeteu-me que us refresqui el quadre

rápida descripció de l'aspecte ne
de nostra cultura nacional. En les es
feres de la direcció de la vida política—per a
cornençar pel círcul que hauría d'ésser més
am.b

una

gatiu

ampli i elevat—notem amb excessiva fre
qüencia signes de descomposició i d'obli
dament complet del bé públic. La majoría
de partits nolítics se troben minats per la in
disciplina i la protesta internes. En nostre
món comercial i industrial, l'apocament i la
curtedat de visió són la norma : en quant
una
empresa requereix capitals d'importan
cia o exigeix que més de tres persones tre
ballin unides i compenetrades en la direcció,
ja no la poden e-scometre espanyols, i es fa
necessari que capitals i personal siguin por
tats de l'estranger. Així, la majoría de nos-.
tres grans empreses mineres, tranviaries 1

Eucalyptus Rostrata,
Colosea,
Resinifera,
Macrosincha,
Robusta,

Lemax-y-lon,
Urnigera,
Communis.
Aixímateix convindría introduir el
castanyer del Japó, indemne, pel que
sembla, de la terrible malaltía del cas
tanyer indígena.
Els nostres castanyers no l'han agafat
encara, peró fa danys d'importancia en
els boscos francesos i en els boscos occi
dentals deis Pirineus espanyols i fóra
prudent pendre precaucions, si és que
n'hi há. necessitat.
-

CONCLUSIONS

A Espanya, no cree necessari intro
duir essencies exótiques, salvant els Pi
rineus orientals,on fóra prudent assajar:
Primer. Diferents varietats d'Euca

liptus.
Segón.
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d'energía electrica están en mans no espa
nyoles i xuclen de nostra terra la riquesa.
La nostra agricultura no dóna ni de molt els
rendirnents que podría i deuría donar; per
dent-se també per aquest costat qui sab si
la riquesa i energía naturals. Per manca de
bones vies de comunicació no prosperen
moltes industries i molts pbbles viuen en la
pobresa a causa del seu isolament. En quant
a la vida cultural, nostres universitats, ins
tituts i escoles de totes menes presenten en
general un carácter eminentment burocrá
tic que les fa ineficaces. En Ciencia, som
quasi exclusivament importadors, el mateix
que en invencions. No's crea aquí ciencia

(salvant alguna excepció sobradament cone
guda) com tampoc surt d'Espanya cap gran
invent
esteril

;

modern. Som en aixó un poble
i és que la cultura és abans que

disciplina i col-laboració, i els espa
nyols solem ésser els prototipus de la indis
ciplina en l'individual i de l'atomisme en el
tot

El castanyer del Japó per a
contra la malaltía que

preimmunitzar-se
ataca el castanyer

social. El

indígena.

nostre

egoisme exagerat, el

nos

desdeny de la cosa pública, ens fan so
cialment infeliços. Estem mancats d'apti
tre

MARQUÉS

DE

CAMPS

(E. V. trad.)

tut per

R O y II h

e

al treball contínu, i altament organit

Cada tarda Té-colicert 1

zat, perque'ns manca el tecnicisme que no'ns
ha donat l'educació escolar i perque nostra
voluntat no ha rebut l'entrenament necessa
ri. Així nostres passions se solen desenfre
nar una mica més del que fóra
tol-lerable i
el, nostre temperament té els seus tints de

selvatge, per manca de control personal, per
manca d'auto-disciplina.
Sorn molt amants
drets individuals i no'ns preocu
de respectar els del nostre próxim. En
fí, la llista se podría fer encara molt més
llarga ; mes ço que s'acaba d'anotar és ja
suficient per a sentar la tesi general.
de

nostres

pem

2.—Qualitats
Per?)

que sobressurten

cultura: no és de cap manera
exclusivament de negacions, una
llarga llista de defectes i pecats. Si així fós,
estaríern en el cas terrible i desesperat del
malalt crónic que'l metge deshaucía. Carac
teritza la nostra cultura actual una mena de
confusió en la qual al costat de grans de.
fectes se troben apreciables qualitats. Solern
ésser els espanyols, individualment conside
rats, intel-ligents per naturalesa, bondado
sos, atents i cortesos, generosos, abnegats,
sincers (si bé no sempre veraços), cavalle
rosos, afectuosos amb la familia i els amics,
una

nostra

suma

frugals, amants
a l'alegría... ;* i

de
no

goigs senzills, propensos
hem completat encara la

llista. En una comparació individual entre
un espanyol i
un angles
o
un alemany de
una mateixa categoría, con.siderats abstrac
tament, o sigui, separats deis seus pobles i
institucions respectives, les simpatíes d'un
jutge imparcial seríen segurament per a l'es
panyol. Molts estrangers intel-ligents i apre
ciatius que'ns visiten queden encantats d'al
g-uns trets delicats del carácter espanyol, de
sorprenents finures morals que descubreixen
en nosáltres.
Som, en efecte, un poble contradictori
desconcertant. En certs casos ens sentim

i.feliços, com si ningú pogués igua
goig ; i en altres moments ens
invadeix un sentiment depressiu de nostra
contents

lar el

nostre

miseria. En tot el que és vida tradicional
ens sentim per damunt
d'altres pobles que
són tinguts per més moderns que'l nostre ;
en canvi la vida moderna, la cultura cientí

fica, apareix

entre nosaltres
tada. Diría's que el modern

com

mal

adap

civi
del tradicional com un
natural creixement, sinó que sembla postiç i
sobreposat, com si no fos un desenrotlla
ment de Pánima espanyola en nostres temps,
Es innegable que existeix en nostra raga un
gran fons de bondat i d'energíes superiors
que no s'exploten en la forma deguda per
als fins de nostra cultura i de nostra civilit
zació. Per aixel he sigut sempre optimista
lització

a

no

en

nostra

arrenca

la sortida deis teatros e

Pq
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respecte al problable pervindre d'Espanya,
si se seg-ueixen en la seva educació nacional
viaranys més segurs que'ls actuals. No po
dría jo viure una hora més en un poble que
tingués la seguretat de que s'está enderro
cant, que cregués que camina cap a la mort ;
com no'm podría quedar un instant més en
un
vaixell que s'estigués enfonzant, tenint
ne al costat d'altres més braus i segurs
on
poder passar i fer transquilament la travesía
de la vida.
Plantejat a grans trets el problema de
nostra present confusió cultural, puc ja pas
sar a ocupar-me
d'un camí que podría re
sultar utilíssim a la seva solució. No he de
caure en la candidesa de voler presentar una
panacea per a nostres mals o de proposar
un remei instantani per a algún d'ells. Nos
tres mais són molts i de moltes menes i el
seu tractament deurá sempre requerir vares
medicines simultanies ; els nostres mals
lentament, durant
s'han vingut produ'int
anys i tal vegada segles, i el seu guariment
exigirá també molts anys i probablement
l'esforç i l' amor d' algunes generacions.
No'm proposo altra cosa, com a estudiant
apassion.at de la educació, com a conreua
dor de la pedagogía, gue posar de manifest
un nou aspecte del problema educatiu a Es
panya, que ben pocs són els que han consi
derat.
Entraré en materia traçant un esboç de
ço que fou la educació més corrent en l'im
mediat passat, assumpte que'ns convé abans
que tot aclarir per a poder sentar sobre bo
na basa ulteriors conclusions.
II. ÇO QUE FOU L'EDUCACIO MES
GENERAL EN L'IMMEDIAT PASSAT
1.—Mea de l'educació

Se sitúen

en

un

punt de vista absoluta

inacceptable els que conside
ren la educació com a cosa.de nostres dies.
Si educar significa adaptar a la vida, la edu
cació es tant antiga com la mateixa vida.
men.t

estret

i

extensió del vocable que, essent
hi ha necessitat de tol-lerar, po
dríem dir que fins els animals tenen la seva
educació ; ja que tarnbé ells, per medi de
l'exercici deis seus instints i per la seva ex
periencia, necessiten adaptar-se a la vida.
M'interessa establir aquí aquest matiç bio
lógic de l'educació, per a tenir-lo present en
els raonamen.ts que seguirán tót seguit. Del
concepte humá de la educació no cal dir-ne
una paraula, puix tota persona culta el pos
seeix suficientment.
Si de la esfera de l'individual passem a la
del social, podem considerar en els pobles o
societats primitives una educació eminent
rnent biológica i també quelcom social que
adapta a la vida els in.dividus més o menys
socialitzats que formen aqueixos pobles o
societats. L'exerciei de la vida, com si di
guessim, alliçona els membres d'una socie
tat primitiva i, rudimentariament, els educa.
En un rnoment donat de progrés, la genera
ció que puja comença la seva educació amb
un fons d'adquisicions habituals que li llega
la que se'n va, fruit de la experiencia i de la
imitació. Quan en la societat primitiva que
estem suposant apareixen les idees religioses
i morals, la educació purament instintiva reb
un control, adquireix un fre.
El biológic en
educació és influit per l'etic o social. Pro
gressen les idees religioses, esdevenen els
invents, sorgeixen les institucions, surten els
una

abusiva,

ingenis i

no

es

esdevé civilitzat. La educació és en aquest
social, una educació
punt emínentment
d'institucions i ja de tradicions ; mes el seu
mecanisme és encara biológic,—és una edu
cació que podríem anomenar biológic-so.--cial o biosocial.
Aquest lleuger esboç, més o menys ima
ginari, ens sera d'utilitat per a compendre
€1 sentit i la força de la educació en nostra
societat passada, peró próxima encara.
La contínua i rápida relació d'uns pobles
amb els altres, d'una nació amb les nacions
veines és un deis fets característics de la ci
vilització actual. No fou així en el passat. La
comunliat familiar, la agrupació cívica, la
federació nacional, eren entitats inés recata
des del que no ho són en l'actualitat i vivien
una
vida més íntima, més propia i fins en
alguns casos exclusiva. Les parets de la llar
proteg-íen un caliu familiar que's perpetua
va al través de les generacions. Les muralles
de la ciutat o de la vila tancaven uns cos
tums populars i unes tradicions locals que
s'anaven elaborant com a conseqüencia d€

la vida ciutadana. Les barreres naturals que
delimitaven la nació eren un cercol al vol-.
tant d'una geografía i d'un clima, que ana
ven fixant, en part, ço que després aparegué
com
a
carácters de la nacionalitat. Sem
blant concentració domIstica, ciutadana
nacional, era condicionada pels medis pri
mitius de locomoció, il-luminació, calefac
ció i altres d'aquells temps i per l'estat ge
neral deis esperits.
Tornem la vista enrera en nostra societat

dues, tres, quatre, cinc

produeixen els genis—el poble

o

més generacions, i
en el. indi

tractem d'examinar cOm obrava
vidus l'educació biosocial.

2.—La llar

biolbgica.

Educació biosocial.

Per
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com

institució educadora

La primera i més venerada instituczó d'e
ducació individual fou la llar. L'antiga co
munitat familiar, regida pel sant temor de
Déu, ha sigut per als infants la mellor es
cola. La mare era en ella la veritable regirla.
de la llar i la mellor mestra deis seus fills
Iniciavals en la pietat, en la rectitut de con
ciencia i len les bones costums; i el pare feial
destres als fills en el treball i els alliçonaval
en la conducta de l'home en la societat. Exi
gía la antiga casa un sens fí d'activitats ma
nuals de carácter industrial que te/líen rea
lització en el mateix recinte familiar. Dei
xant apart les fein.es elementals de tota casa:
que avui subsisteixen encara, en l'antiga 11a/
se pastava i es feia pa ;_ se matava porc i es
feien botifarres ; s'assecaven i es guardaven
els fruits per a l'hivern ; tal volta s'elabora
va
el vi; se feien panses i es preparaven
-confitures; se produía el sabó i, en algun.s
llocs, se feien candeles per a l'il-luminació ;
i es portaven a terme ademés bon nombre
d'altres quefers que absorvíen el temps i les
energíes deis varis membres de la casa. Els
individus més joves d'aquesta comunitat fa
miliar, els nens i -nenes, no permaneixíen
pas passius davant la serie no interrompuda
de processos que s'efectuaven als seus ulls.
En primer lloc, la irresistible atracció que
exerceix sempre en els petits tot procés in
dustrial, tota cosa que's fa, s'elabora o es
transforma, els obligava a intervenir tam
bé en les activitats que's desenrotllaven al
seu voltant ; i en segón lloc, la economía
de
la

exigía

que també els membres més
seva part
en els que
fers, ajudant als grans. 1 és aiií com tenía
lloc en la llar del passat una educació indi
casa

joves prenguessiri la

vidual que's basava en un gust innat del noi
per les activitats manuals ; educad:6 que

comprenía
se

li

un

cert

juliol 1913

serie de creixents devers que
imposant i pels quals adquiría
esperit tradicional de cooperació do
una

anaven

méstica.

Heu's-aquí

com

el nol

se

preparava per a

vida fent directament un aprenentatge
d'aquesta vida, ensejant-se a viure aquesta
mateixa vida a la mida de les capacitats de
la

la edat. Cada vegada que se li presentava al
noi un problema desconegut de conducta o
senzillament d'execució d'una tasca poc fa
miliar, allí estaven la mare, el pare, l'avi o
el germa per a oferir-li la desitjada lliçó
que, per haver sigut donada en el rnoment
crític 1 pportú, ja no se li oblidaría mai més,
—passava directament a engranar-se en el
se convertía en carn
seu mecanisme motor,
de la seva conducta.
Regíen aleshores en la llar belles costums
de deferencia, de sumissió i de respecte, les

quals, dissortadament, ha

anat

escombrant

de moltes llars la ventada democrática, aju
dada per la creixent carencia de veritable
educació en els membres responsables de la
vida familiar. Algún dia sabrem els valors
productors de carácter que s'han perdut a
l'abandonar els fills ler fórmules consagra
des de cortesía a l'aixecar-se al matí, a l'a
nar-se'n a dormir, a l'entrar i sortir de ca
sa ; al deixar de besar la má als seus pares
i superiors ; a l'oblidar-se el pare i la mare
de beneir la taula a l'asseure'ns-hi i de do
nar gracies
abans d'alçar-nos. En aqueix
ambient saturat de valors educatius, morals i
religiosos de l'antiga llar, el noi anava for
mant el seu carácter i fent-se útil, honrat i

religiós,
xent

en

tant

n.aturalment

com

anava

crei

estatura.

-

Tots els presents coneixem aquest tipus
de llar tradicional altament educadora que
a grans trets he descrit ; alguns per haver-lo
aconseguit encara en nostra infantesa ; els
altres per haver tingut un dia accés a algún
exemplar que encara es conserva intacte,
com joia preudíssima,
o restaurat amb mo-derna consciencia ; altres per haver-lo co
negut al través de les obres deis literats
panyols de la passada generació, i altres, en
fí, per haver-ne trobat aquí i alla alguns
restes que'ns han donat a compendre la se
va bellesa i
la seva virtut. Tots coneixem
més o menys aquest tipus de llar nostra, i

allá,

dintfes, tots l'anyorem;
moderna, tal com se
desenrotllant entre nosaltres, tant distre
i descuidadament, está despullant a la
en

nostres

cornprenem que la vida
ve

ta

de molts deis encisos que
fer amable i pura la vida.

llar espanyola

contribuíen

a

3.—La vida en la comunital tradicional.
La iglesia. Els gremis.La educació de la llar tenía, per al noi
del passat, un deis seus complements en la
comunitat en que aquella radicava. La ex
huberant vida social d'aquells temps, amb
les

seves

diades,

amb les

seves

professons

festes religioses, amb les seves costums po
pulars, amb els seus esdevenirnents patrid
tics d'una gran puresa, era altre medi d'e
ducació per al noi que en semblants actes
prenía part, com espectador o com actor.
I no hi ha que dir res ja de la intensa vida
en el sí de la iglesia, que afirmava els sencr
timents religiosos i enrobustía el sentit mo
ral, adquirits en la llar.
Després, per a preparar l'adolescent a

mena de treballs, existien aqueixes po
deroses institucions d'industria, d'educació
i de civisme que 's digueren gremis. En
aquests, el xic era gradualment iniciat pels

certa
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inestres en la dignitat i perfecció de l'art o
ofici al qual començava a dedicar-se. Eren
els gremis escoles vivents d'ética, en que
l'aprenent havía de passar per nombroses
disciplines abans d'ésser admes definitiva
inent en el seu sí, al cap d'alguns anys. Eren

aixírnateix

gremis organismes propulsors
de les costums públiques,
amants sempre de les tradicions religioses.
els

ernbellidors

Fa pena comparar el que foren i el qu
s6n avui les institucions del treball, sota'l
punt de vista moral. Els gremis han anat
desaPareixent poc a poc o perdent el seu
carácter; els virtuosos tallers i obradors
d'antany han sigut devorats per les babiló
niques fabriques d'enguany, édcament amor
fes, quan no declaradament imm.orals i des
tructores de llars i de costums. Aquells dig
nes ciutadans dels gremis, uhits per un fort
esperit' d'amor comú a sa ciutat, que prac
ticaven unes mateixes costums, que profes
saven idéntiques tradicions, han sigut subs
tituits paulatinament per gent del carrer sen

v!

cap

que

no

mena

de

disciplina,

per aventurers
volíen viure en la seva
vila, per homes i dones de costums diverses
i degenerades, per remats de moderns o- brers
amb maníes i fanatismes democrátics i des
se

podien

o

no

nacionalitzants.

4.—Aparició de la escola popular.
La seva funció complementaria.

-

Heu's-aquí, doncs, la educació bio-socio«
lógica que sembla rebé l'espanyol en temps
de nostra historia, qui sab si en certes coses
més sortosos que'ls actuals. La escala no
existía aleshores, quan menys amb el carác
ter amb. que la coneixem avu.i en nostra so
cietat. No existía, principalment, perque
ta,mpoc s'havía inventat la impremta, o, si
estava ja inventada, no s'havía popularitzat
encara, 1 poc o cap interés tenlen els homes
en saber de llegir o d'escriure.
No era, fi
nalment d'im.portancia la escola, perque els
llibres, molts d'ells escrits en 'latí, eren
principalment objectes de recreació per als
savis i no interessaven al comú de. la gent.
Mes arriba un temns que, en efecte, co
mença a adquirir la escola importancia i po
pularitat. S'elaboren rápidament els conei
xements, se multipliquen els textos impres
sos d'una manera prodigiosa, se succeeixen
els uns als altres els inven.ts ; la comunica
ció escrita se va fent més freqüent,—cada
dia va essent de més utilitat el saber de Ile
gir i escriure. Els pares, que tenen en la llar
i en el treball ocupacions més propies, no
poden completar l'educació deis seus fills
ensenyant-los la lectura i la escriptura en la
mateixa llar, apart de que no sempre ells
posseeixen aquests coneixements. Per a aixó
el noi será enviat a un especialista, el mes
tre : anirá a la escola. Heu's-aquí com co
mença a entrar en funcions en la prepara
ció general deis homes per a la vida la esco
la que, considerada en son aspecte funcio
nal llegitimament pot ésser anomenada la
progenitora de la escola deis no.stres dies.
Existí ja abans el mestre o la escola dedi
cats a preparar per a les carreres saviés i per
ayiglesia ; mes aquesta escola constitueix
Un altre
tipus d'institució en certa manera
distint d'aquell la genesi del qual hem indi
cat. 1 no'ns
convé ara considerar-lo aquest
tiPus ; Si bé en realitat un i altre s'anaren
fonent després en un mateix.
En aqueix temps que considerem subsis
teix per a l'individu la antiga educació de la
llar, de la comunitat rural i del gremi, en el
seu grau
més in.tensiu; i com a complement
-
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d'aquesta educació tradicional, la escola afe
geix la ensenyança de la lectura i de la es
criptura ; aixó és, a la educació de l'individu
s'agrega una mica d'instrucció propiam.ent

tal. Se comença a instruir a la gent, ultra
l'educar-la. Nostra escola és, doncs, en els
seus origens, un centre de pura instrucció ;
la educació—en quant associem aquesta idea
amb el carácter, amb la formació de la con
ducta, amb la preparació real per a la vida
multiforme—segueix essent funció de la llar
(mare i pare) i dels altres agents tradicio
nals.

5.—La antiga educació biosocial fou social
i nacional, al mateix temps que indivi
dual.
Ans de passar
carácter nacional

endavant,
o

convé

notar

el

nacionalitzador de la

educació biosocial que actuava sobre l'indi
vidu. En efecte, tant en la llar com en la
comunitat social, com en la iglesia, com en
el gremi, la educació tendía a perpetuar en
l'individu els carácters adquirits de la na
cionalitat. Hi havía una continuació de cul
tura i espiritual entre unes generacions i al
tres ; perque cada generació transmetía di
rectament a la següent les maneres en ús de
pensar, de sentir i d'obrar, els ideals d'hos

pitalitat, d'abnegació i de patriotisme, les
creences i les llegendes, els usos i costums.
Així s'assegurava una unitat del poble o na
cionalitat al través deis temps ; d'aquesta
manera podíen no sois conservar-se fácil
ment, sinó ademés accentuar-se amb l'ex
periencia de cada nova generació, els ca
racters distintius de la raça. I una raça sa
na, que té assegurada la seva personalitat,
que posseeix garantía suficient de que po
drá desenrotllar-se en el sentit de les seves

energíes internes, és raça que camina cap a
la prosperitat, és flor que s'obra plena de
vigor.
III. EL REGNAT DE LA ESCOLA
POPULAR

1.—Els agents d'educació tradicionals
debiliten. La antiga educació formava
rácters.

se
ca

Tots sabem que aquella societat tradicio
nal a la qual ens acabem de referir ja no
existeix. Els moderns invents i moltes no
ves idees, a manera d'acids corrosius, l'han
anat atacant fins a deixar-la tota modifica--

da. L'antic equilibri educatiu-cultural, tant
acceptable, s'ha destruit quasi del tot. La
llar ja no és més el centre intens de vida fa
miliar que fou un dia; ja no s'asseuen tants
individuus com abans al voltant de la taula ;
ja els pares no tenen el mateix poder que
abans teníen de direcció deis fills ; ja els
avis

als nets el seu cabdal de
la seva inspiració patriótica.
Ja la ciutat no té muralles ni aquel' recata
ment ni aquell segell propi que tingué en al
tres temps ; els seus habitants són ara ho
nres i dónes que viuen juxtaposats, que s'ig
no

transmeten

experiencia i

que
que

els

uns

combreguen

dent en vigor...
Aixó sí
tenim ferrocarrils, tenim tele
fons, tenim electricitat a dojo, tenim esco
les, tenim sufragi universal, tenim gran.s ma
quines, que destruiren les antigues i honra
des arts manuals... No obstant, els homes
de més carácter, les denles més admirables
pels seus sentiments i pel seu talent, els ho
mes i dónes més perfectes per la clara cons
ciencia deis seus devers, per sa conducta
írreprotxable, per sa rectitut d'intencions, no
solem trobar-los, no, entre la nova genera
ció, malgrat tant progrés ; sinó que els tro
bem amb major abundancia entre la genera
ció més vella, entre'ls que'ns abandonen ja,
entre'ls que són fills d_'una societat en con
cépte d'alguns més endarrerida que l'actual
en tots els seus ordres ; els trobem entre els
homes i dónes que reberen en la seva infan
tesa 3. en la seva adolescencia una educació
essencialment domestica i paternal en una
llar tradicional, no entrels que reberen la
seva educació
en els
grans pensionats ; els
trobem entre'ls que besaren sempre la tila
als seus pares i avis, entrels que'ls respec
taren i obeiren i mai els tractaren de tu, en
tre'ls que S'acostumaren a resar a l'asseu
re's a la taula i a l'alçar-se'n. Ço que tro
be_m_ en la jove generació com a caracterís
tiques més comunes és una gran falta de
disciplina, una carencia de do.mini sobre un
mateix, una irrespetuositat i una descortesía

intol-lerables, una petulancia irritant, una
necessitat terrible de modestia i d'humilitat.
Ja sé bé prou que aquests conceptes des
concertarán a molts, especialment a alg,uns
que's tenen per lliberals i progressius ; i fins
hi haurá
coses les

qui's fará
pugui dir

de que semblants
el qual ha ad
quirit precisarnent la seva cultura moderna a
l'estranger—als Estats Units ! El cert és
que no dic més que'l que penso. També jo
soc progressista ; i de tant
esser-ho he des
cobert que també el progrés pot consistir en
mirar enrera i regoneixer el bo en el per
dut, tant com en fer una crítica del present.
No ignoro, ja que conec una mica la histo
ria, que en aqueixa societat del passat en
que la educació se produía biosociológica
ment, existíen grans impureses ; del que'm
queixo és de que al voler eliminar-les s'ha
gi destruit amb elles tanta cosa bona. Un
pensa a vegades si entre el que hem fet des

itil EUROPEA

Sastrería
a.

als altres ; ja no són ciutadans
en unes mateixes creences
sustenten uns mateixos ideals. Ja els an
;tics ihonradissims costums s'han an.at aban
donant ; ja's desprecíen les tradicions popu
lars, per creure-les incompatibles amb certes
teoríes, més -enderrocadores que constructi
ves, que ara s'estilen. Ja el temple no s'om
ple tant de fidels com abans ; ja els homes
dónes, creient-se suficientment savis o sufi
cientment piadosos, se permeten desoir la
veu
del sacerdot. Ja la nació, obertes ses
fronteres, va perdent el seu color ; ja la na
cionalitat se deixa invadir brutalment i sen
se protesta per l'estranger ; ja la vida i l'a
nima del poble se van desnacionalitzant, per
noren
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apareixer

o deixat que desaparegués de nos
vida nacional el bo no sumaría més que
el dolent.
Mes ocupem-nos ja de l'escola i veiem
quin tant de culpa li pertoca de nostra in
cultura ; cóm pot haver contribuit a nostra
confusió actual.

tra

tatge constituía un conjunt harmbnic d'ac
tivitats volitives, intel-lectives, emocionals i
motors. La destresa era comunicada per la
imitació o adquirida pel tanteig* i per la ex
perimentació personal ; la saviesa era tras
que infal-lible
mesa en el moment vital en
seu
efecte.
Ben diferent
donar
el
ment devía
és ço que succeeix a la escola. En la escola
tradicional el noi és considerat com un sér
passiu o receptiu que sols posseís intel-li
gencia. Els seus aspectes d'organisme motor
i volitiu s'ignoren sempre o les més de les
vegades. L'alumne va a la escola a adquirir
coneixements com la hoia va al pou a treu
re aigua;
el mestre i el 'libre són el manan
saber.
Per a adquirir aqueixos co
tial del
neixements usa l'alumne de la seva intel-li
gencia ; mes del que's fia sobretot és de la
memoria. 1 la memoria, agobiada amb tant
treball com se lí confía, sense veure's con
venientment ajudada deis sen.tits, de les
mans, de les emocions i sentiments, no pot
amb una cárrega tant gran de lleis, de fets
i de detalls, i de mica en mica va afluixant
i deixant caure coneixements ; i l'alumne
s'arriba a convertir en una mena de máqui
na que apren avui ço que ha d'oblidar de
má. La conducta, la voluntat, la disciplina
interna, queden abandonades a merce de les
ventades de les passions, exposades completament a les tempestes de la vida ; teórica

Com hem apuntat ja, a mida que s'entra
de ple en la moderna civilització se van afe
blint les influencies que --tradicionalment
causaven la educació de l'individu. La llar
ha perdut son carácter patriarcal i amb ell
la força d'educació. L'ambient social, amb
els corrents industrials per un costat, els

quals persegueixen únicament fins de lucre,
i les dernocrátiques per altre,—aquestes
essencialment lliures i indiscipliriadores,—
perd també en valor educatiu per a l'indivi
du. Es més, de tal manera se posen les co
que aqueix ambient se va tornant peri
llós fins a esdevenir en molts aspectes mar
cadament perturbador de la educació ; doncs
amb la seva llibertat absoluta i amb les se
ses,

influencies malsanes

nega
tivament en el noi, en l'adolescent i en el
jove, la bona educació que encara pot donar
Ja llar. En substitució dels antics agens tra
dicionals d'educació, la societat moderna
ofereix una institució especialment creada
per a educar als individus : la escola. Aques
ta, que en un començament no és més que
una simple completadora de la llar en la se
va tasca d'educació, va prenent importancia,
fins a adquirir tebricament el lloc principal.
Se baraten finalment els papers i la llar se
converteix prácticament en complement de
la escola. Com a agent d'educació moral
voluntaria, queda encara la iglesia, si bé la
seva eficacia no resulta tant complerta com
fóra de desitjar, per causes que no anem a
discutir ara.
La escola queda, en educació, com a subs
titut virtual de tota aquella imponent cons
trucció tradicional en que tantes genera-cions col-laboren... L'avenç deis coneixe
ves

contrarrestra

científics,

la gran difusió del paper
impres, el desenrotliament de les carreres
deis ofícis en que els estudis erudits o la
simple informació semblen ésser cosa ne
cessaria, exigeixen que al preparar al noi
per a la vida se li dongui alguna cosa més
que la possessió deis mecanismes de la lec
tura, de la escriptura i de les quatre opera-•
cions aritmetiques. Va augmentant de mica
en mica el nombre de materies de ensanyan
ça i la escola arriba a ésser l'instrument
ments

d'instrucció que tots coneixem en els nbstres
dies. La demanadiça va fent-se cada día més
grossa i es multiplica el nombre d'escoles
del tipus instruccionista primitiu
augmen
ta la quantitat, peró sofreix poca millora
la

en ço
que's refereix a la
individual. S'intenta preparar l'individu per
a
la vida individual, se'l vol armar perqu
pugui satisfer degudament els seus
( es
sos Personals, els seus llegítims egoism(
guanyar-se la vida i viure tot el

intl

possible
cómodarnent

qualitat.

3.—La antiga escola és una instítació pura
ment instructiva creada en substitució
d'agents tradicionals d'educació.
Aturem-nos un moment i fixem-nos en la
naturaiesa d'aquesta escola ; i, al dir escola,
encara que'm refereixi principalment a la de
primeres lletres, també arriba ço que per a
_ella es diga, a l'institut de segona ensenyan
ái fins a la mateixa universitat. Veiam com
la escola prepara per a la vida.
En la societat tradicional el noi era pre
parat per a la vida amb un aprenentatge real
de la mateixa vida, sota la direcció princi
pal del pare i de la mare. Aqueix- aprenen.-

teressos

tria

una

instrucció patriótica, la qual

no

surteix

dueix l'escola ; podrá instruir, pero no edu
ca nacionalment. La antiga educació patrió
tica era també un aprenentatge real en la vi
da patribtica,—participació en les festes tra
dicionals, en els moviments patriótics, etc.
IV. EL DESCOBRIMENT
DE LA MODERNA .PEDAGOGIA

1.—L'escola popular primitiva

fou apsicolckica
Podem mirar-nos l'escola des d'un punt
de vista més estrictament pedagógic i pro

.

la vida.
En una paraula, la nostra escola, fins
quan millor cumpleix els fins que's proposa,
és una
institució purament instructiva.
Abans l'home era preparat per a la vida per
medi d'una educació, d'un aprenentatge real
en la mateixa, vida ; educació que hem con
vingut en anomenar biosocial. Ara l'home
és preparat per a la vida quasi exclusiva
medi d'una instrucció, aix6 és,
ment per
mitjantçant una serie de coneixements intel
lectuals i-teórics. Abans la llar i la vida so
cial educaven l'home; ara l'escola rins-truelx, i quasi res o ningú més l'educa. La
escola actual resulta, doncs, ésser un fals
substitut de la llar, educativament parlant ;

s'aná extingint un poderós agent d'educació,
i el que l'ha passat a substituir no ha sabut

omphr els fins d'aquel'.
Heu's-aquí Lin punt que

ofereixo a la me
ditació deis presents. Tal volta aqueixa teo
ría ens ajudi a explicar satisfactoriament al
guns deis mals de la nostra societat ; tal ve
gada ens sigui útil per a esbrinar l'origen
de part d'aquel' malestar en que vivim, de
que parlavem al començament ; tal vegada

explicar aqueixa maladapta

ció cultural que notem al nostre voltant ;
tal vegada ens descubreixi el secret de que
els mellors carácters, els homes i anes de
conducta més sencera no's solguin trobar
entre'ls espanyols de la nova generació,—
entre'ls joves instruits, teóricament savis, si
voleu,—sinó entrels espanyols de la vella
generació : entre'ls vells, més bons que sa
vis.
4.—La escola

.

que pertany, aixó queda completa

cap efecte ; hábits socials de cooperació, ac
tituts de sentiment patribtic, acció patrió
tica, conducta patriótica, aixó no ho pro

a

no

a

ment descuidat. No és aixo voler negar que
en nostra escola no's dongui alguna vegada

mes, en la
ment se suposa
práctica, sol no resultar veritat. Es aixo el
que's diu modernament preparar l'home per

a

; mes l'educació social i pa
preparar l'individu perque al rna
que a ell mateix, satisfaci els in
de la societat en que viu, de la pa-

triótica,- el
teix terbps

que's cultiven,

contribueixi

.

cament

•

2.—La escola arbitre de la educació
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popular

socialitza ni nacionalitza els individus

Al parlar de l'educació en els temps pre
escolars, hem observat el carácter social i
patribtic de la educació tradicional. L'esco
la, al substituir a la llar, ha deixat també
que's perdés aquest valor en la preparació
de l'espanyol per a la vida. L'escola, si fós
un substitut de veritat, resultaría ser-ho úni

veure, tecnicament parlant, a que po
dem atribuir directament la seva ineficacia.
L'amiga escola instruccionista, que encara
curar

•

perdura

entre nosaltres, se preocupá quasi
exclusivament de la materia d'instrucció, ig
norant altres parts que no poden deixar-se
de tenir en compte en la bona ensenyança.
Tingué gran coinpte en triar ço que's devía
ensenyar a l'alumne, mes l'interessá molt

poc la forma en que devía ensenyar-l'hi; no
lí passá jamai pel cap que degués• tenir-se
en compte en la ensenyança la manera d'és
ser de l'alumne, no somniá sisquera que la
constitució mental del noi fos diferent de la
de l'home. En els seus orígens l'escola fou
marcádament apsicológica ; i és quasi ociós
observar que segueix essent-ho en el fons
entre

nosaltres.
2.—La escola

se

psicologitza

Aparegueren els pedagogs moderns, teb-.
rics els uns, práctics els altres, i, volent po-4
sar remei a l'esterilitat evident de la escola
instruccionista i apsicológica, idearen nous
procediments d'ensenyança, sugerits uns per
la práctica, deduits altres de teoríes psico
lógiques modernes, fruit altres d'una mena
d'intuició. S'aná estudiant el noi de mica
en mica i un dia es descobriren els seus sen.tits, un altre les seves mans, un altre el seu,
mecanisme associatiu, un altre els seus inte
naturals, un altre els seus instints, un
altre la seva voluntat, un altre el seu poder_
de formar hábits... en fí, tota la seva psico
logía fou més o menys ben revelada i expo
sada als ulls de l'educador. Se vegé, que,
adaptant la ensenyança a la manera d'ésser
del noi, aixe, és, organitzant la instrucció al
voltant de les capacitats i interessoá natu
ráls del noi, aqueixa ensenyança no sois se
feia més agradable, tant per part del rnes-4
resultava"-al
tre com de l'alumne, sinó que
resultats
produía
mateix temps més eficaç,
la
més sólids i permanents. I així fou com
tot
sab
avui
psicologitzá
;
i
pedagogía se
la
mestre conscient de la seva professió que
ressos

ensenyança és fructífera en tant que es Psí
cológica, aixó és, que'ls seus metods tener'
per basa un coneixement del mecanisme psí

guic del n.oi.

-
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guiar-les. La capacitat de

pensar- i raonar
necessita ésser en
coratjada ; l'instint de molestar i amoinar
els altres, deu ésser inhibit ; les tendencies
innates a la curiositat i a la simpatía, deuen
ésser dirigides cap a canals útils i transfor
mades en hábits de pensar intel-ligentment
o d'acció noble i sensata. El mer afany de
coneixements és sols de valor en les seves
possibilitats ; el compadir-ho tot i a tots,
pot resultar un vici tant real com el no apia
dar-se de ningú.»
activament,

La pedagogía psicológica és, com se veu,
una reacció contra l'instruccionisme ; i a la
pedagogía psicológica se la coneix més co

munment amb el nom d'educació. Abans se
parlava quasi exclusivament de «Tractats de
Pedagogía» i de pedagogs, i en nostre país
subsisteix aquest costum; els llibres mo
derns de pedagogía són «Tractats d'Edu
cació», i és el corrent parlar d'educadors.
L'educador nortamericá E. L. Thorndi
ke, en el seu Ilibre notable sobre «Els prin
cfpis de la ensenyança», ens dóna una idea
ben clara de com deu actuar l'educació.
Heu's-aquí les seves paraules textuals :
«Ço que els sers humans arriben a ésser
dépén de les tendencies que porten al néixer
així com de la direcció que s'imprimeix a
aqueixes tendencies. La naturalesa i la
criança formen l'intel-lecte i el carácter hu
má. Perque surteixi efecte, la crian.ça, a.ixó
és, Peducació, deu tenir en compte les for
ces de la naturalesa. Pretendre ensenyar els
nois fent cas omís del seu fons d'in.stints i
capacitats que ja posseeixen, sería una ru
cada tan insigne com voler menar una nau
sense fixar-se en la direcció del vent, o com
voler construir un edifici sense tenir en
compte els materials disponibles.
'»L'educació deu, a voltes, estimular i afa
vorir les tendencies innates, a voltes deu in
hibir aqueixes tendencies, i, amb més fre
qüencia que altra cosa, deu dirigir-les i

exemple,

per

Aquestes paraules
idea

una

de

prou

de Thorndike donen
clara del carácter psicológic

l'educació, perque'ns calgui afegir-n'hi

d'altres.
El resultat d'aquest descobriment de la
moderna pedagogía—la personalitat del noi
—ha sigut fer la escola educativa al mateix
temps que és instructiva ; la instrucció que
da subordinada als fins de l'educació. Amb
aixó s'han anat recobrant alguns valors de
l'educació tradicional bio-sociológica de qué
ens hem ocupat
abans. L'escola científica
deis nostres dies se va fent un substitut més
digne de l'antiga educació de la llar.
ELADI

HOMS

(Acabará).

-

ventut Regionalista» de Re-as, saludá als
n.adors i diputats que Iluiten per 1-ídeal

gionalista, avui

encarrat

en

el

projecte

se
re

de

Mancomunitats.
En Manuel Ferrer i Jover, de Cornudella,
endreça als pagesos un clara perqué estimin
amb gran ardor la seva terra.
En Santiago Vallvé, de Tarragona, din
que cal treballar per enderrocar el cuneris
me, í pel triomf del regionalisme en les elec
eions.
En „Toser) Rosselló, de Reus, presenta el re
gionalisme com la única salva-ió de la pa
tria.
En Santiago Ventosa, de «La Ven de Ta
rragona», fa historia de la decadencia de
Catalunya sota,'Is governs centralistes, i de
fensa 1 intervencionisme en la govérnació
de l'Estat.
En Joa,n Ma,grin.yá, de Reus, defensa la
idea de la formació de una gran Iberia per
la unió de pobies lliures, tenint per basa
l'auton_omía integral de Catalunya
entre grans aplaudiments s'alça per a
parlar Ea Francesc Cambó, el discurs del
qual poden veure nostres lectors en altre lloc
d'aouest número.
Les ovac,ions al leader de la causa catala
na foren freqüents i grandiosam_ent entu
•

siastes.
L'acte a,cabá amb
El millor Café és el torrefacte de La
trella

—Carme, (Davant

un resum de l'Albafull,
la continua.;ió de la lluita per les
reivindicacion.s de la personalítat catalana.
Convidá als presente a una altra gran diada
per l'any vinent per a passar balanç dele
avenços fets en la tasca de propaganda de
l'amor a Catalunya.

incitant
es

Betlem)

de

a

Informad()
full,

La Diada regionalista
a

el qual dernaná, un aplaudiment per
l'Albert Rusinyol, privat d'assistir a l'acte.
Senyalá la importancia del problema de la
Mancomunitat i el mestratge que en tot ha
vía exercit En Prat de la Riba amb el seu
llibre «La Nacionalitat Catalana».
En Ferrán Travé, de Falseí, explica, el
programa de la Lliga regionalista, cantant
l'Espanya nova regenerada per la renaixen
ça de les nacionalitats históriques.
En Tomás Selva, director de «Patria» de
Valls, ten un elogi den Prat de la Riba i ex
Pos
la diferencia que presenta el regiona
Heme davant deis altres partits pele seus
ideals cora pele seus procediments.
En Josep Banús, representant de la «Jo

Falset

Constituida la «Lliga, Regionalista de Fal
set

i sa comarca», s'ha eeiebrat

aquella

en

població arab gran pompa la nova organit
zació de les forces catalanistes que allí sem
pre han constituit un nucli d'importancia.
A la sala-teatre de «La Artesana», després
d'u.n dinar, on els comensals ocuparen tot

l'espaiós local,

s'hi celebra_ un meeting-, pre
sidit per En Gambó, qui tenía a sos costats
representants significats de tots els pobles
principals de la comarca de Falset.
Iniciá, els discursos el president de la Lliga
Regionalista de Tarragona, senyor Alba
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