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Es

ven

a

panyol no sab mai perqué és espanyol
perqué sent en espanyol, ni ha defina
les seves aptituts i qualitats con-i -a tal,
les han definides altres pobles més
cultes.
No sabem si som gratis o si som pe
tits: si febles o forts. Tan.t ens és galle
corn

Jnf-ormació

Pelseté centenar

Qué som els espanyols? Qué pensem
de nosaltres mateixos? Es Espanya gran,
torta, feble? Es rica, és pobre?
Qué tenim i qué hem. fet? Qué volen
dir els temples gótics de Castella? Per
qué s'aixecaren les basíliques de Sant
Jaume i del Pilar? Qué vol dir tota la
literatura castellana del segle d'or? Qué
volen dir la seva música, la arquitectu
ra, la esculptura i la pintura?
ja que li hem donat per fer pregun
tes, quants d'espanyols sabríen contes
tar les precedents? A quants d'espa
nyols se'ls ha acudit fer-se-les i 'meditar
les?
No ho sabem: no'n sabern res. L'es

kz prinelpals jillirbzerles

jar

en aquell perill de les Carolines
la desfeta d'América, com creure a
ulls clucs que la guerra d'Africa és una

i

com

en

quixotesca o un negoci d'un
ministre.
No sablem els espanyols perqué cre
mavem Pescut de la
ernbaixada alema
nya i les banderes americanes, com no
sabem ara tampcc perqué creiem que ço
de l'Africa és una aventura.
Tniciat l'escandol contra un ministre,
per exemple, la creenca del poble sobre
la qüestió
africana s'encarrila dins
aquest regueró: conveniencies particu
lars, mines tal volta, encara que. sigui
una explotació de figueres de moro.
Si a mig correr topa la opinió amb un
obstacle, es decantará vers un altre ca
nal i així correrá l'aigua fins que's
aventura

perdi.
Creiern que

som rics al veure augmen
el tráfec deis nostres ports, traient
concurrencia a ports rivals estrangers,
engrandii-se la marina mercant, aug

tar

mentar
•

de

considerablement els

ingressos

ferrocarrils,

deis impostos, i ve la
desil-lusió quan davant la amenaca de
•una vaga no poden els fabricants dismi
nuir• ni una hora de treball ni pujar el
sou en bé de l'obrer, sense veure en pe
rill els mercats per no poder fer front a
la concurrencia estrangera: quan els
barcos que engrapcleixen la marina són
enllestits fora de casa, quan gran part
de l'augment d'activitat als nostres ports
es deu a l'entrada
i sortida de barcos
d'emigrants, quan sabem que l'abgment
en els ingressos al Tresor, no és clegut a
un perfecte cadastre, ni al desvetllament
de l'anima deis gran.s propietaris a des
cubrir totes les seves riqueses en bé de
l'Estat, sino al creixement i multiplica
ció deis ir_cpostos que encareixen la vida
deis humils i els porten a les vagues i a
la ernigració al cap davall.
No sabem qué hem fet els espanyols
en segles passats: quina és la obra dels
antics. Ha entelat els ullS de la col-lec
tivitat negra boira d'ignorancia i d'in
consciencia: ha entorpit la seva memo
ria una beguda verinosa. Pocs saben, i
privillegiats, el perqué de les Catedrals

gotiques, immenses
tes per tanta

en

poblacions peti

grandaria.

Pocs capeixen
el perqué de la immensitat de les naus
del Pilar o de Sant Jaume de -Cqmpos
tel-la, i fóra dels entesos pocs veuen l'a
nima de l'arquitectura castellana classi
ca, ni el misticisme de la música orga
naria de Cabezón i de Salinas, ni elper
qué la música polifónica de Victoria és
més clara i colorejada que la de Pales
trina. No s'endevina la raó de les tras
cendentals diferencies de Rubens, \Van
Dyck i Rafael, amb el Greco, Velázquez
i Murillo, ni perqué aquests, dintre de la
tonalitat espanyola, són diferents entre
'sí. Pocs entenen també aquel' portentós
Quixot i tcta la literatura que el seguí,
ni la forca miSteriosa que agenollava el

poble emocionat

en

certes

escenes

deis
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els primers polítics i segueixin el fil
fins avui, fins a xuclar el suc de les
obres i escrits d'En. Prat de la Riba, i a
meditar la paraula d'En Cambó i la
d'Esseva audacia política de gran borne
tat, i pensin corn els homes que canta-

Autes sagramentals. ni tant solarnent go
que fou rnés tard Fray Gerundio de

en

Campazas.
En tots indrets i raons estern Iluer
nats, i la indecisió ho segella tot da-munt
la cera de la ignorancia. I aixís és inde
cisa la política,aquesta política que, corn
deja En Can-ibó en el seu darrer discurs,
fa ho .mes que s'escampen per arreu
d'Espanya per a engrandir i deixen les
seves
terres ermes i els pobles enrunats

ennardir-se
Segadors» per
l'esperit- per la lluita, parlen avui amb
ven

«Els

a

a

morts -els arbres.

Al considerar-ho tot, un -pensa si és
que una meningitis ens ha destruit l'e
quilibri del cervell, o que un sornni per
llongat ens ha ensopit: si és• que som
semblen
com els vells que's tornen que
eriatures, o si ens passa com an els an
tics segundones de les antigues cases no
bles qui no sabíen. si vivíen o vegetaven,
i
ribaven a la vellesa preguntant-se
perqué hay-len nascut segons, trobant-se
a la fi que no hi havía perqué rebel-lar
se
se: el major havía tingut la sort, i
guíen vegetant fins a morir.
Sembla`ns que no és altra cosa que
un somni perllongat,
ensopidor que ens.
té el cervell una mica entorpit.
Concretant, no sabem del passat, des
coneixem el present i esperen-1 el per
vindre amb la mateixa ansietat que
somniem en la lotería: si ens toca la
sort, ande el movimiento: si no`ns toca,
un altre any será.
Potser el bálsam_ de Fierabrás no está.

serenitat al Parlament, quan en poquíssims anys s'han fet imprescindibles per
al regit de l'Estat i van a conseguir l'imvamens triumf, de que la pedreta que
dalt
de
la
rnuntanya
ren deixar anar de
de Pidealisme nacionalista, hagi baixat
amb formidable empenta fins a la vall
de la realitat i vagi a topar amb els peus
de fang del colós de la vella política que
per tenir, com el colós biblic, els peus
de fang, caura esmicat amb tot el seguit
d'inconsciencia, ignorancia i arnb Pesfinx de la causa de Pendarrerirnent espa-

nyol.
La

juliol 1913

reblir la mida de la
a
d'altres pobles, mes empe
op
sa per a arribar-hi amb el seu franc
fundat
en
el
seu
valer
i
timisme
en
el
valor positiu de les coses, den servir de
'ligó a les regions germanes, a les altres

arribada

encara

superioritat

naionalitats espanyoles.
La contestació a les preguntes fetes al
cornengar, está. inclosa en Pestudi del
'libre del nacionalisme de cada poble.
efectes, repetim-ho per
seus
Els

exernple: seguiu

el

lans, motrius de

'cantes

curs

dels rius cata

fabriques;

vore

donen la ala ri
jeu les costes on
quíssimes viles, i amideu si'n sou prou
sortats d'arribar-hi, la immensa energía
dirán qui
de Barcelona. Dins d'ella
a

es

us

són

la
seu

els catalans, qué
seva

pensen, la mida de

grandesa, i us descobrirán el
antic, el nou
espiritual de
el seu geni i el seu treball es

tresor

i go que
pera.

innegable superioritat catalana,

,

no

JOSEP

M

RUIZ MANENT

•

r

F

-

-

esbravat?

Allá va

dir que Espanya estava sense
volent dir que moría.
'Algun altre ha cantat el triu.mf de
Poptimisme i ha sigut catalá.
Bona raó en tenen- els catalans de
cantar-lo., per la seva fe en les doctrines
nacionalistes i en toquen la realitat amb
les mans.
Fa sols mitja centuria que a Catalunya estaven igual que les seves gern-lanes regions espanyoles
Tarnbé pocs sabíen si era la seva patria gran o petita,
forta o feble; ni el perqué dels seus tempies románics i dels grans monastirs
com els de Santa María de Ripoll i Santes Creus ni el qué representa la obra
colossal deis seus classics.
El desvetllament del sentiment nacionalista fou la medecina: d'en no cal parlar-ne: si us pregunten per la seva eficacia sois cal que feu estendre la vista
darnunt la terra catalana i es fixin en les
d'altres rius, i
voreres del Llobregat i
en les costes del nostre mar i provin de
rnidar la rnmensa energía de la colossal

pols,

com

Barcelona.
Cal sois que's Exin

en els poetes de la
i arribin als poetes
trobant-se amb un fruit, no de període
decadent ni de renaixenga, sino arnb un
geni de segle d'or. CaJ sols que's flxin

renaixenga

essent-hi ella, si bé aquella nit li esqueia
reposar: «No sé encara com arriba ave
sembla
nir una dotzena de persones cada nit.
que comença de •assar de moda, diré
Fern obres sense interés estétic, ja no
que el que Barcelona no tingui teatres,
realrnent, no fa «europeu». Peró en cal dir-ho, peró també sense-interés de.,
canvi; amic Rucabado, no's -pot dir que cap altra mena, per baix que sigui: ni
passional, ni d'aventura, ni de farsa,
tampoc ne faci el tenir tants de cinema
tógrafs. No: el cinernatógraf, condemnat mentres que aquí sen-ipre s'afalaga, al
rnenys una estona, algún móbil d'hu
Per moralistes, higienistes, oculistes,
pedagog-s i predicadors, triomfa a tata mana atenció. Vesti .m tots plegats i to
tes -plegades que fem horror, mentres
l'Europa culta.
que aquí es veuen de tant en tant dones
A París i a Londres, els cinematógrafs
exquisides i messieurs bien. Les funcions
scom-plen de gent i no són pas, ni pro
porcionalrnent, de preus tant dolgos duren i devegades la gent les té lluny de
casa:
de cinematóg-rafs n'hi
ha uns
com a Barcelona. No és pas que jo
de
entra i
quants
a
cada
barri
i
la
g-ent
fensi el cinernatógraf; no, jo soc arnic
cinematógraf
surt
quant
u
sernbla.
Al
del teatre, creien.t ferventíssim del tea
s'hi -pot anar d'estar per casa, s'hi pot
tre, pero del teatre que en sigui una
fumar, s'hi pot enraonar, schi pot feste
mica de debó, gracies a l'interés de les
jar; és la més gran invenció de la como
obres que s'hi juguin, la destresa deis
ditat humana».
corn..ediants i una certa comprensió
Adueixo tírn dament aquest testimo
agradositat del -públic: llavors el teatre
és un fet escullidíssim, un fet máxim de
ni, arnic Rucabado, per veure si's pot
demostrar que potser sí que es compren
civilització. Pero, entre una parodia in
el que la gent vagi al cinematógraf i que
fecta de teatre, i el cinematógraf, es pot,
per la conegucla teoría del mal menor,
potser no tot és hemofilia i set brutal de
pornografía.
escullir el darrer: i jo, que en un teatre
prostituit o abandonat sofreixo ádhuc
I ara que he dit el norn de pornogra
físicament, cm veig obligat devegades
fía... Anem al cor vivíssim del cinema
perdól—al mal menor! i aixó que me
tógraf. Hi ha una qüestió en el cine
nor i tot, és
un
mal tant gran, segons
matógraf de les més alarrnants: i és la
diu tothom. Una graciosa i discretíssi
del bes, que si bé cree que a la Sala
ma actriu catalana—sí, encara que sem
Merced (oh nom grotesc!) el solen reta
bli rnentida que aquest substantiu porti
llar, en els altres cinernatógrafs del món
aquests quallficatius—em (deja una vega
és continu i infadigable.
da que la vaig trobar en un cinemató
En el Playbill es parla
graf, essent obert un tea.tre cátala
d'aixó:

Servint-me d'un

adjectiu

que

g-raciosarnent

16. Juliol

1913

«ço que principalment

u objecto —al
de vint films, di

cinematógraf—és que
nou 'acaben

en

petonejador de

un

les

bes. Odio aquest final
coses.

M'obsessiona.

Puc flairar com s'atança. Gira que gira
el drama: el pianista salta alegrement de
Peer Gynt al cant del policeman de «Els
pírates de Penzance» i acabat a «Dins
les ombres» improvisant un tro en l'es
cena del crim, en la qual el bergant ro
dola per terra i finalment és perdonat
_entre els sospirs de simpatía de la con
currencia —i allavores, allavores és el
gran moment que l'héroe i Pheroina es
'besen i el pianista esdevé més n.erviós
la cosa acaba.
Després una comedia... gent que en
salça algú, gocets saltant i junyint-se a
la percaça per damunt les teulades, per

ciamunt

les
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xemeneies,

etc.

Aixó em plau més. Peró a la tí el po
liceman i la dida de la comedia es besen
extáticament. Més piano. Llavores ve
un-intérval i el crit purificant de «Xo
colates», «Xocolates» i els jovenets per
foren llurs bútxaques cercant canvi me

Iler s'abracen l'un

a

l'altre. Un altre

bes.

Després

episodi históric. Perru
palatins, reis, princeses, cites,
complots... a la fí un bell jovencell i la
princesa es besen. Després, drama de
Cowboys, Ifidis, molta cavan...ada, trets,
capells d'ales amples, noies gentils, i a
un

ques,

la fí... un. altre bes.

M'esglaia l'efecte d'aquest diluvi de
besos sobre l'anima susceptible deis jo
ves en primavera. Sens
dubte aquí hi ha
marits enamorats... ?Perqué importar
carbons a Newcastle i ensenyar-los tant
sovint ço que els convé, si tantmateix ja
ho saben?»
Aquesta qüestió del bes en el cinema
tógraf la trobo vital. I em perrn.etereu,
amic Rucabado, no m'atreviré a dir el
luxe d'una opinió, peró sí la expressió
d'una mena de sentiment obscur que
m'inspira aquesta materia i que pot
ésser un document més per la enorme
enquesta del cinematógraf que els ha
mes de bona voluntat obriu a tot arreu
del món.
•

n.utI

BELLAFII-A

Els llums s'apaguen.
Pessa de detective. També molt gen
til: un collar magnífic,un sens fí de cal
frets, el delinqüent agatat, marit i mu

Decididament les muses catalanes sa
ben Hure. Per() abans han apres la gramática.

RON BACARDI

SOMNI I
DE
A

COM

GUERAU

DE

LIOST

LES ANGOIXES DEL

TORNA

HIPOTETICAMENT

PARTERATGE I

SUCCESSIVES

SEQUELES

Com débil nadaló de pit ern só tornat.
Em sento embolcallat, faixat, i agarrotat.
Les puntes de la gorra qui em tapa les orelles
m'irriten a.mb llur free constant les dues celles.'
Del meu recent bateig tinc un record difús.'
La capa era feixuga. Brodat era el barnuç,.
No més recordo la quieta llum del ciri
de la padrina, groga com un pistil de lliri.
tinc la vaga idea que si jo em dic Guerau
será perqué s'ho deia l'avi patern. La nau
del temple era com una antiga, inmensa coya,
i jo com una gota de calg encara nova.
Quan del brec.-,;o1 m'ofega la rígida estretor,
contemplo la boirina flotant del pabelló.
A voltes sento encara l'esforg del parteratge
i em reblaneixo corn un diminut formatge
sois de pensar-hi. Mai hauría dit que tant
pesada -tasca tos la de lliurar l'infant.
Encara es més feixuga, potser, la meya tasca.
De la ferum innoble de !Jet em ve una basca.
Quan la gibrella miro, l'esponja, l'alco-foll,
la llevadora, els pévets, tremolo com un poli
qui de la propia closca encara porta engrunes.
lAi Deu! si les veInes comares importunes
qui, en rodio, aspecten ávides la meya nuditat
i tracten de posar-me als llavis citronat,
i amb una rialleta fent trufa. del martiri,
per unanimitat recepten un clistiri.
Si, d'esguardar-les, ploro, veig que la gent som
•

•

[ríu.

Medallons
SOMNIS
-

DE GUERAU

Gili.
1913.

—

DE

Llibrer-editor.

LIOST.—Lluis
Barcelona
—

Les nostres muses saben riure tam-_
bé. Peró abans que n'aprenguessin, els
-ha calgut estudiar gramática. I ara la
Halla els és com una nova disciplina
,d'humanitats, entre'l grec i el llatí, la
retórica i la filología.
Digueu-me com sab riure un poble i
us donaré la
mida de la seva'cultura. La
parvétat nostra quedaría massa jussana
si retreiem aquí els mans del Bocacci o
de Rabelais o d'Erasme.
Limitem-nos humilment a les nostres
febleses, i estudiem, per exemple, la de
cadencia total del nostre esperit, refle
xada en el Rector de Vallfogona.
Més tard, ja a l'iniciar-se la renai
xença, Pitarra ens donará la plenitut dé
la rialla analfabeta
aguda per a la crí
tica instintiva, i En
Vilanova i En Pons
i-Massaveu sintetisarán el riure gairebé
franciscá d'una civilització consuetudi
naria defensada per la bondat i protegi
da per la malicia heroica i sense verí de
nostra classe milla; En Santiago Ru
sifiol animará les estúpides mitologíes
burgeses en el ressó de la seva rialla
sorollosa de tant buida.
ja veieu: Moltes coses són
-Inudades. El riure no és una crítica ni
un esplai,
ni un episodi digestiu. No és
-

Després,

tampoc una venjanga,

poétics

Es una perfecció de sensibilitat, com
si digessim una ascensió de l'intel-ligen
cia.
Els §'omivis de Guerau de Liost,—
(així les Muses anomenen familiarment
el nostre Bofill i Matas),—servirán
temps avenir per a controlar la majar
finor de nostra sensibilitat i l'esforç me
toditzador de nostres activitats mentals.
Adv-ertím, primer, que l'ironía del nos
tre poeta s'és despresa de tota al-lusió
personal. Afegim desseguida que s'exer
cita amb el més rigurós cerebralisme
científic.
Caldrá saber de qué riem, abans de
riure ; peró a la fi, la Halla s'imposará
com el resultat d'una demostració mate
mática, sense remordiment, amb tota la
convicció i l'adhesió de l'esperit.
Per assolir aqueix resultat, el poeta
creador s'és aliat a l'home d'estudis. La
poesía de Guerau de Liost no és funam
bulesca rá didáctica.
Es senzillament humana. D'aquí que
sapiguem estimar-la tan.t catalana i si
voleu tant barcelonina.; d'aquí també
que mai ens dugui a recordança la cari
catura.

ella una profunda, dolça i
cordialitat que li lleva tota
acritut d'impotencia i d'enveja.
El seu mateix aspecte extern en surt
guanyador.- No sé pas de cap altre poe
ta tant generós de lexic i tant mestre de
la llengua com el n.ostre Bofill i Matas.
Hi ha

en

equilibrada

argent-viu,
Quan ma peiita testa en el coixt descansa,
encara experimento una altra esgarrifanga:
la fred.a colgor del no tenir cabells.
A vbltes m'acaronen, donant-me bons consells,
sento en la flonjer penosa de mon crani,
d'un vell senyor les ungles d'un gruix extem
[porani.
Quan soc als bragos de la dida, tant petit
ern tróbo, que em sofoca la mola,de son pit,
em sembla que gambejo d'alguna gegantaga
per les carenes de les cuixes, per la plaga
de les colrades galtes, per la ufanosa vall
deis llavis, devinguda, al riure, xaragall.
I les besades qui em Ilatzeren, masculines,
de renadiues barbes amb les naixents espines!"
Si m'esvaloto, diuen que

soc un

I les besades sorolloses i morden.ts
deles comares, fetes amb llavis, llengua i dents,
qui em suporposen cercles humits damunt la

[cara!
Mes, quan

em

deixen sol,

una

gran por s'em

[para
de tot mon ésser; i tremolo eom el fus
de qualque filadora qui, engargugada, tus.
Els ulls se m'esbadoquen davant les escomeses
infanticides de fosforescents urqueses,
de la penombra eixides com d'un alé de nac.
Talment com dins la gola baumada d'algún

jdrac,

dins el bregol em miro. 1 m'és la cruixidera
dels mobles com el ritme fatal d'alguna ossera.
Dins cada pica sento de l'aigua el degotig.
El sostre marca els passos d'algú d'un altre pis.
I, sibil-lant, m'arriba un llum encés d'escala.
I es balandregen les cortines com una ala
de rat-penat enorme. I avancen en legions
ames, mosquits, aranyes, mosquea i escarba

jtons.

I, esbalait, sospito
de

elaveguera

que, al sostre-mort, les ratés
juguen anib unes gratis sabates

-

fer-nos sentir
l'amor viu més enllá de la literatura.
Tampoc en els clássics és abundant
la veritable vibració amorosa. Potser
Jordi de Sant Jordi és l'únic que's lliu
popularitza
ra de la mentida silogística
da per Ausias-March.
Entre 'ls contemporanis, descomptat
En Maragall, l'amor és un motiu orna
mental o un pretext de vulgarització

si els rellotges de casa companyía
em fessin tots, amb una discreta melodía
cantantrme la !non-non!... I encara veig al Iluny
la vida qui m'espera. Fatídica s'esmuny
maneo

com

una

pseudo-filosófica.

turbonada. M'esperen tres eaigudes
les etapes-en part esdevingudes

del Hit, i
de quatre dides i tres interinitats,
i dotze mainaderes amb altres tants soldats,
i l vérbol; els brians, la rosa, la verola,
i els letovaris fets amb una gran eagola.
i les untures i els emplastres al carpó
i en el ventrell alguna tela de moltó
i el babejar constantl les eternes sopes
i aquell sentir-me:-Guerauet, mira que tepes!i aquell escarpidor de banya i els petits
peues com irrisories sabates i els eonfits

[delicia
•

rastres

-

[mals
relatats ençara... !Oh! Sigues-me propiei,
m'en Angel tutelar, i treu-me aquest desfici
de ser petit de fóra i massa vell de dins...
?Qué sento?... L'Angel parla al só deis violíns
d'una ecthort angélica d'alades caramelles.
—10h tu, Guerau! Ábans será de les estrelles
perduda l'harmonía dins l'éter primitiu,!
abans damunt les aigües del mar será el ealiu
d'un continent, flotant com hórrida sargaga,
que tu esdeVinguis un infant. La vida passa
i ja no torna més. Reportact, dones si et plau,
pen.sa que no ets altre que el eavaller Guerau,
qui és mullerat fa temps, i és celebrat poeta,
i és un bieé monorari qui empunya l'escopeta
joiosament i caga amb éxit qualque pie,
qui és pobre de eabals i de projeetes rie,
qui,deambula amb varis eompanys cada migdía,
qui es pensa sé un infant no més perquesomnía.
no

_

GUERAIT

DE

Caries SOideVlia.—LLETANIES PROFA-NES.—Avelí Artís, impressor.—Bar-celona 1913.
L'arnor és estat fins ara un tema anec
dótic per la majoría de n.ostres poetes.
Fiats del romanticisme, pare del nostre
primer renaixement, no saberen deslliu
rar-se de la declamatoria exaltació ver
bal renyida amb la passió.
Els romántics, (apart dels bons, deis
qui ja són clássics,- diríem, com Leopar
di), sea frets o cínics.
La nostra poesía, no prou perfecta per
a ésser freda, i massa espontania per a
ésser cínica, s'era satisfeta amb petites
comoditats idíl-liques. Alguns poetes,
saberen enriquir la seva expressió senti
mental amb la frescor d'un colorisme in
tens (Teodor Llorente, Gabriel Maura,
Bertrán i Bros, Marián Aguiló, Apeles
Mestres) ; o amb l'acurança d'una se
lecta pulcritut literaria (Isidre Reven
tós, Francesc Matheu, Pons i Gallarza,
Picó i Campamar i el mateix Apeles
'

Mestres).

paraules vives

que

no's

parlen

mai.

CARLES SOLDEVILA.

* * *

Mort.
Amor i Mort serán sempre els temes
cars als grans poetes.
Les noves generacions, alliçonades en
el pru.dent consell: Prends l'eloquence
et tords-lui son cou, han extremat, pot
ser, l'apriorisme de que en materies
d'art .la sensibilitat s'oposa a l'intel-li
gencia. Així i tot, tenen consciencia del
seu estat sentimental, i devegades una
llurninosa visió auto-crítica.
Les LLETANIES PROFANES den Gar
les Soldevila reflexen-aqueix rnoment in
teressantíssim de la nostra poesía.
Menys olímpic que En Guimerá en les
seves concepcions trágiques de l'Amor,
més crític que En Maragall en l'exer
cici de la sensibilitat, En Soldevila sab
traduir tant les clarors de la passió
(amor),com les ombres (sensualistne).
Per aixó acompanya la seva total per
cepció reposada de la tendresa, el gust
de les petites emocions íntimes, de les
petites falag-ueríes i deis breus crispa
ments nirviosos.
Per aixó, també, darrera la poesía
que'n.s diu En Soldevila, s'hi amaga l'e
moció torbadora de la poesía que'ns ca
lla: l'exaltació del silenci.
Reminiscencies de l'art de sugerir de
Verlaine, si voleu, o del nou art de dis
secció sentimental de H. Bataille.
Afirmació sobirana d'un poeta per
sonal en el sentit més etern d'aquesta

Poesíes catalanes hauría pogut dir
l'autor sense timidesa, ja que la llen.gua
hi és en bell esclat d'unitat per damunt
de totes les diferencies dialectals.
Rosselloneses o catalanes, cuitem a
dir que aquestes poesíes han d'enriquir
els n.ostres cabals.
Quan no'ns,era una vaguetat retórica,
ens era-la Natura una mena de Sanatori
preceptistes ens envia
on els candorosos
ven cada vegada que la poesía els sem
blava decandida.
D'aquesta doble con.cepció, l'art veri
table n'era el més castigat.
Ens proclamaven la Natura com una
facilitat,i com si l'art no nasqués de la
coerció, visqués de la lluita i morís de
la llibertat, (son paraules de A. Gide),
ens oferíen la natura com una disbauxa:
Contra la facilitát se són armades les
nostres joventuts, i del seu esforq, els
equívocs han quedat esvalts.
Hem donat a l'art el:que és de l'art,
i a la natura el que és de la natura.
-Aqueix llibre sucós i saborós d'En
Pau Berga, ens ajuda a la restitució. I
justicia,,‹
en bona, gracia de tan_t severa
l'art i la natura es completen en ell.
Aqueix miracle d'ha-rmonía sense ex

paraula.

LIOST

*54 *

Totes.ses ansies cap a mi's decanten
branques d'un desmai
eom a terra les
canten,
i mos llavis damunt sos llavis

Poe
Pau Berga.—LA MARE TERRA.
Perpinyá.
síes Rosselloneses.
premia Catalana d'En J. Cornet.

seva

fiS011(5132dOS i aquell sanfoniment
a causa d'algún ápat quan és la mare absent.
Soportaré els endémies elogis d'esealeta
deixant-me dir per la Mundeta i la Ciseta,
"hereu de casa" i altres motius sentimentals.
No més—!ail—de pensar-hi, em vénen tots els
els

19137

En Maragall si que'ns transmet el
contingut de l'Amor i les meravelles de
divinització i les angunies de la
la
limitació davant del contingut de la
seva

dosifieats amb una monótona prudencia
i aquell trobar-me, unánim de teta ma aseen

Juliol

ADORACIÓ

Cap d'ells, peró, sabé

de la besavia i les roseguen febrilment.
I guspireja la fogaina qui s'encén.
I dins la cambra giravolten les penombres
arroeegant en llur seguiei les escombres
i la vaixella i les eadires... I el palmó
llarguíssim bat la llarga barana del baleó.
Al
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GERMINAL

Plegats hem de fugir boseuria endins,
per ignotes i fréstegues tasqueres:
ben lluny de la rutina deis eamins,
i vorejant les ?piques cingleres.
Encis vertiginós deis grans espais
i aspre acariciar de les espines...
Vull gusté arrán de llavi tos esglais

estrényer palpitants

tes

carns

divines.

Corre vora la mansa mar deis blats
a través de les prades solitaries,
entre'ls arbres florits i assoleiats
que s'encenen com blanques lluminaries.
Corre fins que'ls llums eeguin d'eixa llum,
fins que siguin tes galtes dues flames,
ens tornem ubriaes de tant perfum,

lasses,

se

dobleguin

nostres

carnes.

Llavors reposarem en lloe soliu
en una alta i ombrívola planella...
Lluny, sobre'ls eamps, el sol qui canta i riu;
en nosaltres l'amor que's renovella.

!Oh, l'inquietanta

pau d'aquest repós!
En l'enorme silenei s'endevina
eom palpiten les roses de ton cós
i la tebia llavor_qui arreu germina.

—

—

--

1913.

clusions, ja alguns poetes, (singular

ment els mallorquins), l'havíen realit
zat. Peró encara la majoría no'n cop
çaven més que la vaguetat panteista o

l'encís del paisatge o la subjectiva lassi
tut del seu propi esperit.
En Pau B,erga, crea per a l'art la Natura ; ço és : la fa més natura encara.
No tingueu por que aix6 en malmeti
el realisme.
Poques vegades he cregut en la re
dempció poetica de les feines jussanes
i de les ínfimes habituts i adhuc dels
mots vulgars com en aqueix Ilibre abun
dant i lluminós den Pau Berga.
Aqueix llibre que deixa en els llavis
gust de sal i gust de pólvora; gust de
terra i gust d'herba.
I gust també d'alguna menja d'arti
fici...

-

VEREMA

(Fragments)
Agost passa. Madeixa al sól, sempre rosseja

pla de Rosselló. Si deis forments segats
pallé i graner s'omplen, amontegats,
al ventijol la vinya enear fresseja.
notP
No s'acaba un treball al camp, ja n'ix un
el

Mentre el raIna verol s'acoléreix i cou
cercant llegué el verenador trasteja.
Veremal 0i, el dele ternps d'amor
pels jovencells de la eampanya,
pel fadrí de bigotets d'or
i sa moreneta companya!

7

Juliol
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Dins tot el

terme

va

garlant

passat, minyons,

de dies i

setmanes

disglis,1 esperant l'horeta de festeig!

I

en

el diumenge passeig,
iQue curt
les retingudes ganes!
espletir
per
era

us

a

somriu a la passió.
oh que rara ocasió!
prop l'un de l'altre! Amor, qué més demanes?
Verema, i
Ve la

tot

collir, traginar .junt,

Pica, repica, toneller,
bota, samal i tot quant vessa,
mentre nosaltres del celler
dintrels setials fem bona endreea
i entre 'laques camins obrim
somaté irá depresa
on el
Ala! que madura el raim
En

samalers, trull, cistell i falgillal

renou,

grinyolant

L'eix

del

!Oh

la blana diada que se lleva,
de pau, de goig, de frescor i de l'uní!
De l'enconcada vall s'exhala un fum
Ileuger, mesclat a l'olor de la gleva.
d'herbes de muntanya al suau perfum.

Les nines de peu llest, ben cofadetes
d'un mocador més blanc que raig de llet,
i amagant l'un que espuma com lluquet,
semblen de prat fines margaridetes
obrint al sol llur estel senzillet.

PAU

J.

M.

BERGA

LOPEZ-PICO

jsagí
pot

com

un

d'alba.', encara els galls
mig adorr_n_it, cal deixar el capçal.
i, a la claror rogenca d'un fanal
trenc

.que estira

a

terra

ombres

llargues que

espan

sarró i el barrral.

El sarment alca fiamarada;
gros tió,
fa son xiuxin i Sa eangó,
suant sou greix, la cansalada;
ja és pié el topí de cambajó.

ja su'l braser del

-

Partim! Per tots

carrers

retrues

retrunyen

deis cavalls el dur i sec trepig.
Fils de samals pass.en, nius entremig.
Dins la foreor s-oroll i veus s'allunyen.

Cada:sofí

va

L'amo,

marxant

tot

a

son

desig.

davant de la colla.

rumia, sol, gastos, profits.
De l'una a l'alta es fan despits
les fines arnb rjalla folla.
Els vell murmullen ensordíts.

El raig primer del .9.61 eixint de l'ona

quietut

deis arbres llisa i riu.
mig-cluc, fa riu-piu-piu,
eantant el dia nou que Deu U dóna.
Un aire fresc s'abaixa del cotiu.
El vel tes sobre la muntanya
al buf de l'Aurora s'ha fos.
Corn nineta de e,abell ros,
la serra treu son dol i es banya
en un riu fiuent
de clarós.

La llurn rajant el
Puigneulós amara,
negadeja Massana i Madaloe;
segueix Portús i puja a poc

al_eira del

Ras

Canigó

D'aqueix
l'excelsa

va

M-oixer; s-empre
sernbrant

or

i

més en_lla de la escena; com el
Uebermensch de Nietzsche significa un
home de tipus superior als coneguts.
Una regeneració del teatre de Varie
tats. 1 el mot de ordre: Lírica aplicada.
La poesía tenía de saltar de la priva
desa del llibre per a actuar en mig de la
gent ernbadalida. Criticar la grollería,
el mal gust de les Varietats .de Kursaals
Kolosseums, atacar el negre, era perdre
temps. Cantar el blanc i anar així a la
in.vasió, aixó, aixó. No obstant, llibertat
completa dins les fites de l'artístic.
Bierbaurn ho puntualitzava: C\To ens
afigurern el teatre- de Varietats Ltur
com una institució moral, sinó com_ una
institució estética».

Strassburg i Leipzig, prolífic novel.lis
ta, fiagellador psicóleg, autor dramátic,
poeta, havent fet vida en els principals
a

més clara,
foc.

gegant, que apar la crida,
cresta fa apuntar;

La oportunitat de un teatre de Varie
tat literari la recalcava Bierbaurn sobre
dues afirmacions: que el públic contem
porani tenía nervis de varietats, (Varie
ténerven) i volía canvi de emocions en
pagues hores, i que Phome modem,
dels ancestrals trobadors,
com al temps
tenía un gust per la lírica que no més
dernanava qui el desvetllés i el nodrís.
Els dos homes del Ueberbrettl foren,
el rnateix Bierbaurn: (± 1910) Educat a
Dresde i al Gymnasium de Leipzig, es
tudiant de Filosofía, jurisprudencia i
"lengua xinesa a -les Universitats de Zü
rich, Leipzig, Munich i Berlin i a l'Insti
tut Oriental de la darrera ciutat, exer
cint a Xina un cárrec consular, novel-lis
ta majorment, autor dramátic, crític de
art, compositor de libretos.
I el baró Ernst von Wolzogen: educat
els novel`listes
a Inglaterra
on estudia.
d'allí, graduat en Filosofía i Literatura

d'art d'Alemanya.
Aquest aprima Icor del seu

escut per

fer obra el pensament del

teatre de

centres

car: un

no canten

velL.

lea
La idea primera del Ueberbrettl.—Els
fundadors.—La a-ctuació. El graciós ter
me alemany Ueberbrettl venía a signifi

[ten.

-omplenar prompte el

-

II

Matines
A ball

•

batall

dins cada pit toca alegría.
Dotze mesos de dur treball.
han de ésser pagats en un dia.
Benvinguda t'esta de l'any,
si de tu el paisá se refia
no siguis per eh l desengany!

vers

El fuet del carreter claqueja,
son ciar xiulet acompanyant;
i, els veremadors afanyant
enmig l'aigatge que mulleja,
munta de la Verema el cant.

unteu-lo amb gras

carro,

Vererna! Eix elam,

per la

carros que caminen i gemeguen
el seus fi serpentívol filerall
de formigues apar un esgranall
que, traginant per l'hivern, espeteguen,
quiscuna anant, venint a son treball.

Deis

Al llarg deis caminets polsosos,
vora'l corree anguilejant,
els canyers, boj saludejant
i fioquejant, harmoniosos,
fan ombra al rec xerrotejant.

avui descansar ni esbargí
-Vailet, escolta el cavall com renilla!
Au, tothorn! I trasquem! Cada minuta és or.
Si al Déu deis camps u plau :regalar un tresor,.
mal a qui el perd, mal a qui l'escampilla!
Nos

Cada colla arriba i s'escampa
per la vinya, igual que ramat,
o que d'aucells vol afamat
que, caigut al rostoll, s'acampa
la vida amb enes i grans de blat:

després l'enjoia, com altar,
mentre el pla, bellugant de vida,
prega a sos peus al despertar.

d'amor, que tant enganya
la
0i, el bell ternps, el temps galán!
veu

.ße n'heu
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Varietats literari.
La idea
cursora:

tingué

tres etapes.

Otto julius Bierbaum

Una pre
en

la

se

estudiantina, Sti/pe té la
primera visio de la lírica aplicada, de les
Varietats literaries. Anys mes tard, pel
1900, Wolzogen exposa el seu plan, i el.
va

novel-la

mateix any arnb En Bierbaum garantit
zen la llur idea publicant un 'libre que
contenía cent trenta sis poesíes de den

poetes contemporanis alemanys,.també,
ells dos, aptes a ésser cantades en el
sommiat teatre de Varietats. (r)
I pel 1902 el plan esdevé obra i co
mença la etapa de

d'haver-se

peregrinació, després

aqüells

vinticic mil 'li
bres. En Wolzogen i la seva gent co
rríen les ciutats alemanyes. Fou a la de
Karlsruhe on els vegí actuar. En un bo
cí de la vaga, quieta llurninosa esplana
da que té com a límit més visible la
Tonhalle i el parc s'hi a.lçava un teatre
venut

desmontnble, de fusta

cm

sernbla;

tant

la sala com l'escenari de discreta gran
daria. Descorreguda la cortiga aparegué
un
salonet amoblat en un deis estils
francesos7de poc abans o poc després de
la primera república; no ho preciso. Hi
havía un clayecí acoblat a una arpa.

Asseguts

en sofá i cadires, drets al peu
d'una consola, prop del clavecí, mitja
dotzena de persones, algunes darnes en
tre elles, donaven la idea, menys la con
versa, de trobar-se en esquisida reunió.

Trajos d'época

els seus, peró al-1lb de

(1) Deutscb.e Chansons
Loeffler.

Berlín—Leipzig,.

(Brettel-Lieder)

Edit. Schuster

taus moderns, combinats per algún ar
tista con.eixedor de l'alta boeMia litera
ria, pot-ser el propi baró de Wolzogen,
i en aquest cas, segurament contra'l
parer d'En Bierbaum que havía som
miat una lírica sense oripells, jove i na
tural, flairosa encara de Hierba fresca
d'on acabava d'aixecar-se.
Em recordo d'ermilles esqUitxades
de flors, de vores de flonges puntes, de
corbates vistoses. De tant en tant, un
canvi de positura. Algú que s'aixecava i
s'acostava al clavecí per cantar, si molt
convé

•
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un

poeta.

El baró de Wolzogen en persona se
aixecava de la seva poltroneta per a re
citar la darrera_producció, una fanta
siosa, cálida poesía de tema xinés, les
imatges; i els caracters de la qual no en
traren prou al públic. També fou d'el
una enjogagada
cangó de Carnaval pi
cada de termes dialectals bavaresos,
aquesta el públic la rebé jubilantment.
Era ben bé el tragut oportunis-me de
Wolzogen en qui la escola no ofega una
mena de visió
positivista, si per passa
temps poeta, novel:lista per professió si
esquisit en tres 'libres, per a la majoría
en
quinze, perspicag en la ficció i en la
carn coneixedor del teatre i deis homes,
d.uctilitat d'esperit on no deu ser-hi per
poc la diversitat de previs coneixernents

adquirits.
De Bierbaum es canta aquel' Schla
amb música de Ricard
Strauss, que per el fresc i senzill del
seu
lirisme jo la estimo com la cançó
reina del Ueberbrettl.
Després la repicada cangó de Lilien
cron. Die Musik kommt en quá. el cant
el cantant imiten amb cadenga i gestes
els varis agruparnents d'una provincia
na corrúa: la xaranga, el pas del capita,
deis cadets, del banderer, dels grana
ders, de les n.oietes curioses que s'aple
guen per fer de seguidores.
També hi sortí la cangó use de We
dekind, aquella de salmodia dolgament
intensa en la qual semblen fer-se violen
cia 'lagrimes i gemecs, tant formosa si
la 'letra no decaigués al cap de pagues

gende Herzen

sentimental proletarisme
en
un
enervant. Per cert que a.questa cangó la
salmodiava la dama, asseguda en una
cadira, fits els ulls en la vaguetat del

ratlfes

aire,

i
Com

altres clames la cantaven
cona les
immobilitat
rigorosa ella estimava
en
arribar
a
un punt en
qué s'es
al
que
menta el doblegar-se del cap sobre'l
coixí sería un bel' efecte tirar el cap en_
rera com defallint.
La disfrega dels intérpretes... casos

Així

sol moviment del cós.

sen.se un

Juliol 1913

accident molt d'aquel' moder
nisme, arrán d'aqueixa cangó será cu
allavores i
riosa una referencia. Vivía
feia dir Hella von Schmidt una can
Varietats lite
tant que al aparéixer les
ries s'hi convertí; continua en el qua
peró hi
dre de Kolosseums i Kursaals,
Ueberbrettl.
Ella
immiscuí la lírica del
penja
dur
tenía tres Orgulls: primer el
des arran de cintura una quantitat més
crescuda que dón.a nada d'aqueixes me
fluderíes de plata i or que'ls francesos en
diuen brelogues: segona: usar un perfum
que se'n sentía el rastre a un cap de
i terce
carrer quan ella ja era a l'altre,
personalment el lite
ra: haver conegut
rat Ernst von Wolzogen a Munic i ha
ver-li proposat una innovació en la.
interpretació de l'esm.entada cangó _Use.
es

.

•

De les Normes
Una carta del Vr. Rubió 1 Llucti

•

el senyalat... L' Ueberbreta no po
dría tampoc salvar-se del oripell i'de la
postura?... La idea de fresc, de nu liris
me que segons traspúen eIs saus escrits
precursors vivía adintre de Bierbaum,
al baixar a l'escenari tindría de perdre
la flaire d'herba deis prats, el tel pristí
de rosada. I tampoc tots els déu poetes
pogueren :salvar-se del mal d'enterrar

com

desterrar se que's congriava en
quel' modernisMe. Successivament
se

o

a
ne

escriurem.
JOSEP

LLEONART

Ortográfiques
a l'«Institut d'Estudis Catalans»,
el sentit de que, per part d'aqueix
Excm. Ajuntament a qui tant deu la nos.
tra corporació cultural, no s'imposi als
seus individus i col-laboradors, com de
tot punt indispensable, rus de les «Nor
mes Ortográfiques» promulgades per la
mateixa.
Fins ací res tinc que dir-li perque V.
al presentar l'in.dicada esmena ho ha fet.
en rus perfecte del seu .dret de peticiói
que té com a regidor de l'Ajuntament,
i que pot també eXercitar qualsevol ciu
taca..
Mes al mateix temps s'insinúa en
aquella, que no hi va haver unanimitát
en l'«aprovació»
de les «Normes orto
gráfiques » per part d'alguns dels mem
bres de l'Institut, entrels quals cita V.
el meu nom en primer lloc. Permeti'm
que u digui que en aquest punt V. ha so
fert una equivocació. Podrá ésser cert
que no hi hagués complerta unanirnitat
de parers en quant a la discussió d'algu
foren
nes de les «Normes», que a la fi
aprovades i que foren objecte de llarga
i madura del-liberació ; per() la hi va. ha
ver absoluta, com li provaré més enda
vant, en la -seva promulgació. Com ja
s'indica en les consideracions prelimi
les
nars de les mateixes «Normes», en
registrat_
l'Institut
s'han
discussions de
en compendi totes les opinions priiiCi
pals i els sistemes més generals que Hui:-

ció
en_

Sr.

lunya

«Barcelona, 8—VII— 9 3
Director de «La Veu de Cata.

.

» :

Distingit

benvolgut

senyor : Amb
al senyor
Carreras Candi l'adjunta lletra sobre les
apreciacions que dit senyár se va per
darrera esmena
metre fer, en la seva
presentada a l'Ajuntament, de les me
«Normes
ves opinions respecte de les
ortográfiques» publicades per l'Insti-tút. Com les seves al-lusions han estat
emeses en un document públic, no crec
faltar a cap sentiment de delicadesa rec
tificant-les també públicament, al menys
en lo que a mi es refereix. Per a aix5
espero que voste tindrá la bondat d'in
sertar en el periódic de la seva digna di
recció la lletra que sobre aquesta mate
ria me considero en el dever d'endre
çar a dit distingit escriptor. Anticipant
li les gracies se sotscriu de voste mole
atent s. s. q. 1. e. 1. m., A. Rabió i
•

i

aquesta matei.xa data

dirigeixo

•

Sr. D. Francesc Carreras Candi.
i benvolgut amic: M'he en
terat per la premsa diaria d'aquesta ciu
tat de que amb data de 3 del present
juliol V. havía tingut a bé presentar una
próximament
esmena al dictamen que
ha de discutir-se, concedin_t una subven

Distingit

JOIERIA
•

st-4.1,4:d13r.y.A.JJ

Garantía absoluta

en

tots els

J

obleetes

•

J

Economía

en

els

preas

16 julio]. 1913
'ten en l'actual producció literaria de Ca
talunya. Mai hi haurá una absoluta una

nimitat en les qüestions sudjectes a les
disputes deis homes. En quant mí,
tinc pas de dir-li, ni crec que per ningú
a

no

sigui

cap secret, que en aquest punt he
més d'una vegada de l'opinió
de la majoría deis meus companys, i que
he oposat al criteri que ha finit per
triumfar, totes les raons -sentimentals,
més que científiques,—que en un proble
ma en gran part convencional com ho és
el de l'ortografía podía al-legar—per a
conservar en la nostra grafia el respecte
formes tradicionals. Les meves opi
a les
nions ben conegudes són de tothom, i
les he manifestades ademés práctica
ment, en una ja llarga, encara que mo
desta vida literaria, que en mi ha sigut
ensems una vocació i un dok culte fa
miliar hereditari. Més li diré : crec que
vaig ésser un deis que amb més decisió
i constancia varen sostenir alguns dels
punts de vista, «no tots », que V. de
fensa en la seva esmena, que m'ha mo
gut avui a pendre la ploma, a pesar de
la viva repugnancia que sempre sento a
donar-me en públic espectacle, i en el
qual—tinc que dir-li amb pena—m'ha
semblat que no s'hi trasparenta tota
aquella simpatía que jo esperava, envers
la nostra gloriosa Institució, d'una per
sona tant culta i ben intencionada com

dissentit

_

•

-

voste.
Una vegada fetes les seves leals i sin
manifestacions anteriors, he d'in
sistir ara en que, si no hl hagué unanimi
tat, com és natural, en la discussió de les
«Normes Ortográfiques », la va ate
nyer complerta i absoluta—com abans li
dela, per part de tots els membres pre
-sents, en l'hora de la votació definitiva,
—la seva pública promulgació, en el do
ble aspecte de la seva acceptació i adop
ció oficial i individual, és a dir, en quant
pertoca a les publicácions de l'Institut,
i a les individuals deis seus membres.
La prova més palesa i eloqüent d'ai
xó, está en la publicació de dites «Nor
mes Ortográfiques »,
que aparegueren
acceptades i aprovades per tots els
membres de l'Institut, amb la sola ex
cepció d'una personalitat literaria molt
•distingida a qui tots admirem i respec
tem. No he de recordar-li tampoc que
en aquest document apareix,—ben im
merescudament, per cert, en primer ter
me,—la meya humil firma, com a presi
dent de torn que era el dia de la publi
•cació de les tant remenades «Normes
Ortográfiques ». Res més tinc que afe
gir a aquesta manifestació, que a la ve
gada m'imposa un dever de conciencia
i cje companyerisme.
Sab que pot comptar amb tot el bon
afecte i la- sincera consideració d'aquest
amic seu, aparellat sempre a son servei
honor.—A. Rubió i Lluch.
Barcelona 18 juliol 1913. »
•

ceres

•

•

•
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QUALITAT

tre company de premsa,

ticle de la

llengua

en

la

no

traduim l'ar
fou escrit.

qual

«AL REDEDOR DE UNAS NORMAS
La obra del «Institu-t d'Estudis Ca
talans » es de tanta importancia para la
de Cataluna, que los que
nos preciamos de pertenecer en el nú
mero de sus más amantes hijos, no de
bemos economizar esfuerzos para encau
zar el debate suscitado, de suerte que no
incurramos en la responsabilidad de ha
cer estéril un trabajo enorme que, por
deficiente que se le mirare, hemos de es
timar muy apreciable por su finalidad y
por venir recomendado por insignes au
toridades del idioma.
Con él se ha dado, cuando menos, un
impulso inicial, y no hemos de ser nos
otros catalanófobos que intentemos ma
tarle.
Discútanse las «Normas » si se quie
re, pero serenamente, científicamente,
haciéndonos superiores a toda miseria
personal y a toda sugestión de las sus
ceptibilidades del amor propio, mante
niéndonos a la altura que requiere la
elevación del asunto y su trascendencia
para nuestra amada tierra y fijándonos,
ante la complejidad del asunto, no en
la simple afirmación o norma, sino en el
proceso seguido y los motivos atendidos
para llegar a la misma ( 1) : no se dé
una razón en contra sin saber si fué ya
tenida en cuenta y si resultó o no contra
rrestada por otras en pro de más peso.
Así y sólo así podemos discutir deco
rosamente
todas y cada una de las
«Normas », pero entendiendo bien que
aunque ni una sola de ellas quedara en
pie, como desean sus contrarios unidos
por la protesta y no por unidad de crite
rio ortográfico, fuera de alabar el es
fuerzo del «Institut », esfuerzo que toda
vía hubiera tardado muchísimo en reali
zarse si no se hubiera prescindido de los
sempiternos imitadores del perro del
hortelano.
Desde más de medio siglo se venía pi
diendo inútilmente que se emprendiera
—« Hágase el
esa obra :
milagro aun
que lo haga el diablo »— exclamaban los
más penetrados de la magnitud de la
empresa, y ahora que se ha empezado
la labor, ?hemos de ser los catalanes los
que tratemos de sofocarla y hacerla es
téril?
A mí no me parecen tan desvalidas ni
en
peligro de zozobra las «Normas »,

personalidad

aquí's

fum

tracta. Per no perjudicar el per
original de l'acurada ploma del nos

particular.
Segunda:
tas. materias,

La obra de muchos en es
se eterniza ; se hace impo
sible ; yo sé lo que significaría recoger
la opinión y el voto de todos los más o
menos indicados. Además ? quién preci
sa el número de autoridades ?
Y ?para
qué había el «Institut » de pedir agenos
pareceres si dictó las «Normas » mo
destamente, sólo con vistas a sus publi
caciones ( 1) y ha sido por espontáneo
y formidable plebiscito que estas se han
hallado en situación de próxima orto
grafía nacional ?
Tercera : Si quiero escribir en catalán
ateniéndome a lo preceptuado, me cons
ta que en cualquier imprenta importante
se siguen mecánicamente las «Normas »,
pues en el último Congreso de las Artes
del libro se aceptó esta ortografía para
todos los autores que no mostraran per
sonales exigencias.
En esta circunstancia,tampoco se fijan los que hablan
imaginarias imposiciones que nadie ha pretendido. El
particular en sus cscritos puede hacer de su capa un sayo,
pero un centro filológico no podría decorosamente permitir
que sus publicaciones fueran un muestrario de ortografías.
(2)

de

Prolijamente explicadas en
(
Pompeyo Fabra.

cátedra pública por don

Goma, Ortopedia, Ililierte
Cotons, gla.ees 1 benes
Braguers 1 faixes ventrals a mida

TUSELL

GERMAti$

-

Barcelona

Fá.,briques:
Goma i eerluloide.—Font honrada, 3
Apósits antissépties.— Vila Vilá, 89

D'un respectable escriptor i antic Pe
riocusta plau-nos publicar el següent ar

ticle que havía escrit per a un diari bar
celon.i creient de bona fe que l'esmen
tat diari desitjava servar, com havía dit,
la neutralitat en la qüestió de la qual

pues veo entre los firmantes cultivadores
de la ciencia y del arte de prestigio in
ternacional y netamente representativo,
y sólo por este concepto ya ofrecen una
garantía que no ofrecerían si fueran
obra de uno o varios filólogos únicamen.te, o de uno o varios literatos ; de todas
maneras, si los preopinantes quieren y
pueden recusarlas, háganlo muy enhora
buena, pero no de modo que parezca
despecho y atrabilis.
Es esta una recomendación que inte
resa para conseguir que los argumentos
aparezcan con su fuerza máxima : el gros
mot previene en contra del razona
miento.
Y... ahora desarrugando el cerio a fin
de que no se me atribuyan ínfulas de dó
mine meticuloso-, diré que yo me indig
né, sin embargo, cuando aparecieron las
«Normas », por tres razones :
Primera : porque rectifican toda mi
obra literaria catalana.
Segunda: porque no me consultaron
antes de formularlas, y
Tercera : porque a mi edad la memo
ria se ha debilitado mucho y no me sien
to capaz de aplicar inmediatamente toda
la reforma ; pero luego, pensándolo, me
tranquilicé por medio de las correspon
dientes consideraciones, cuales son:
Primera : No hay mengua en la rec
tificación de mi obra porque necesaria
mente había de resultar aquella como
resulta, para la obra de todos. Y en lo
que es ley común, no hay detrimento

Botigues i magatzems:
o

Ronda de Sant
Baviera

Pere, I2.—Fontanella, 20

catálogo

a

rara/calaos

i

Droguerías

-

•

•
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Así discurrí -pensando que bien vale
la pena de este pequeno sacrificio el de
jar plantado el hermoso olivar, aunque
sabemos que no hemos de ser nosotros
sino nuestros descendientes los que se
aprovechen del abundante y rico- fruto
que ha de producir. Y lo vale también
la delectación de los que no gustarnos de
la anarquía en ninguna parte, delecta
ción que hemos de experimentar en alto
grado al ver próxima 'la desaparición del
caos que ha reinado hasta aquí en la Or
tografía catalana.
Tenemos, pues, que mientras de una
parte esto no implica inconveniente al
guno, de otra se obtiene la ventaja de
ponernos en camino de llegar a una or
tografía única, y, cuando esto se consi

habrán fastidiado los petulan
la observación de cualquier
eminencia de que tal o cual palabra se
escribe así, tosen fuerte y, escupiendo
por el colmillo, afirman enfáticamente
que con el mismo derecho dicen ellos
que se escribe asao.
Siquiera tuvieran la modestia del pro
fesor que les decía a sus discípulos :
—Barcón se escribe con 1, pero yo soy
andalú y no pueo prenunciarlo.
ga, ya
tes

se

que

ante

P.

El millor C-a_fé és el torrefacte de Le.
trella —Carrne

(Davant

GS

Betlem)

de

Lia praurnis.
o

o
-

objserle

fi

que per als funcionaris deis
docents d'Espanya,
els de Carácter secundan i
els .su
periors„ una de les coses mes difícils de
compendre és la distinció entre Pho
me sabi,
o
que sab, i Phome que en
senya, o fa unes intel-ligencies. L'error
'está en creure que Phorne que sab, que
posseeix mes ó rnenys bé una assigna
tura o ciencia determinada, _sabra ja
en_senyar bé aquesta assignatura, sen
se preparació pedagógica
de- cap mena,
aixó es, desconeixent completarnent la
cic-acia i Part d'ensenyar
vasta Pu
na
si cornplicat l'altre.
Una cosa és la
ciencia que s'ensenya i una altra la
ciencia d'ensenyar; i un individu pot
posseir molt bé la primera i ésser un
llec en la segona. 1 així es dóna repeti
dament el cas de professors aparent
ment brillants que resulten completa
ment estérils en la seva tasca d'ense
nyar.

Sembla

centres

especialmen.t

—

-

Els molts anys de práctica en l'ense
nyança, que alguns al-leguen corn a pro
va de la seva suficiencia pedagógica,
no
és-una raó que pugui considerar-se se
riosament. La práctica en ensenyar pot
millorar als qui posseeixen bons fona
ments peclagógics o un cert preciós ins
tint que supleixi an aquells: mes als es
perits distrets la práctica els deixa in
tactes, i a altres d'encarcarats la práctica
els arriba a empitjorar. Si la práctica en
Part
d'ensenyar necessariament fes
mestres, tots els professors d'alguna
edat seríen eminencies professionals;
mes la realitat ens rnostra major contin
gent de calamitas entre ele vells que
entre els joves. Pot-ser no hi há ocu
pació en que la rutina s'ensanyi tant

arnb les seves víctimes
nyança professada en

com
un

en

Pense
do

centre

cent.

Una de les causes principals de la mi
seria espiritual de Pensenyança secun
daria 1 de la superior espanyoles rau en

l'ignorancia deis problemes de rnétode,
programa, organització, disciplina, adap
tació als temps, i tants altres, que
a

q-uestes ensenyan.ces presenten. Creient
ho així la nostra preclara Diputació
provincial i volent que totes aquelles
escoles que ella sosté totalment o que

subvenciona siguin posades

a

l'altura

pedagógica

que Paveng económic i cul
tural modem reclama perqué arribin
a éssser modele
de sa classe dins d'Es
panya, acaba de crear el «Concell d'in

vestigació pedagógica»,
comanen

qual

al

se

li

en

diverses i nombroses tasques.

Deurá ésser

objecte principal

de l'ins
les seves bases,
l'investigar els progressos de la Peda
gogía, especialment la relacionada amb
les escoles que Daga o subvenciona la

titució,

segons consta

en

Diputació. D'aquests progressos peda
góg-ics que investig-ui
reunirá els do
cuments, ele quals s'aplegarán
una
biblioteca pública que a Pensemps será
ne

en

Ademes
aixó és el veritable
interessant —el Cancel' procurará
adaptar i aplicar les investigaciones fe
museu.

ment

a les ensenyances
que manté o sub
venciona la Diput ació. Al mateix temps
es cuidará d'inspeccionar
els centres re
ferits i averiguar com s'apliquen en elle
els prog-ressos pedagógics.

tes

Després
una

d'aquesta primera tasca,

complexitat rnatiifesta

sultar

en

dagógica

desitjada

i que pot re
renovació pe

de moltes de nostres escales,
n'hi assignen una altra de
trascendencia, consistent en asees:

les bases

força

una

de

la

Diputació

sorar

a

noves

escoles,

—

juliol 1913

sobre la creació de

entre elles

l'Escola de

Pedagogía

i la d'Ensenyances de la dóna
—preparar el seu desenrotllament i pro
posar la reforma de les actu.als; així com.
Pimplantació de necessitades institu
cions cornplementaries d'aquelles, tals
corn les biblioteques
i museus escolars,
ensenyança post-escolar, patis de joc,
etcétera.
Tothom té una conciencia real de l'en.
darreriment de la nostra ensenyança,
mes
ningú sab concretament en qué
consisteix i fins aon alcança aquest en
darrerirnent. Dins la protesta passional
que de tant en tant s'aixeca contra el
desgavell: de nostra ensenyança, l'ele
ment métric no ha entrat encara en joc.
No existeix encara un estudi documen
tat, amb estadístiques, :amb fotografíes
amb descripcions realistes del present
«statu quo» pedagógic. Notant aquesta
deficiencia que és causa de que anem
molts cops a les palpentes i de que no
ens fem prou cárrec
del nostre endarri
ment escolar, els inspiradors del pro
jecte de «Concell d'investigació peda

gógica» assignaren

an

aquest

una

terce

i és la de redactar i publicar
una monografía completa- de l'enseyan
ça a Catalunya, ernprenent-la per esco
les o per grupus d'ensenyances. Al ma
teix temps que realitza aquest inventani
de la nostra ensenyança, el Cancel' es
tará atent als problemes que vagi des
cobrint al fer aquesta feina. Així se de
dicará a estudiar assumptes tant vitals
com l'ensenyança de párvuls i
ciernen
tals de les escoles de beneficencia, en
senyança de anormals, ensenyances de
la dón.a, ensenyança d'aprenents, relació
de l'ensenyança de l'escola -i el taller,
problemes de les escoles secundaries de
arte i oficis, valor de la preparació cul
tural general i de Pespecialització, pro
blema de Pensenyança práctica en a
questes materies, problemes de Pensen
yança d'enginyers i d arquitectes, ex
ten.sió de Pensenyanga matemática i de
les cien.cies naturals, límits de Pespe
cialització, valor deis métodes gráfics
en aquestes enseyan.ces, ensenyança mu
sical i educació per medi del ritme,
dibuix, ensenyança per medi del dibuix,
educació física, mobiliari escolar, edifi
cis escolars, biblioteques escolars, bi
ra

tasca,

blioteques circulante

i de prestam, et

cétera.

Corn es
«Cancel'

veu

pele fine que's .proposa

el

d'investigació pedagógica»
s'acaben d'exposar, la
creació_

que
seva
no pot ésser n-iés oportuna i ha de ésser
rebuda arnb aplaudiment per tete els qui
en
les 'diferente esferes de Pactivitat
humana, laboren conscientrnent per la
reconstrucció cultural de nostra estima
da terra catalana_ Ele nodrídissirns 511

juliol

1913
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fragis de tots colors polítics que obtin
gué el projecte al votar-se en nostra Di

anhels d'aquestes institucions. Uns i al
tres deurán aconsellar i guiar als téc

tra—evidencía

nics en la seva tasca executiva.
Les tasques que's senyalen al «Con
cell» (investigació deis progressos peda

putació—sols
tats han
en

posat

hi hagué tres vots en con
la fe quels nostres dipu
en

simpátic ensaig
pedagógica. Tot

aquest

pró de

la técnica
que si el Concell té acert
el seu comes —lo qual tothom

pressagiar

fa
i éxit

en

espera,—aquesta
rá altra

nova

institució

no

se

que la precursora d'altes
empreses d'educació catalana que'ls en
tesos ja fa temps demanen. i els intel-li
-gents es van convencent, de mica en
mica, de la seva raó de ésser.
cosa

OregIn1127,1cES
La realització del programa de tasques
fixen com a fins del «Concell de

•que's

investigado pedagógica»

recentment

Diputado provincial de
Barcelona (del qual programa
ocu
párem en l'article anterior), requería,
per la seva delicadesa, que fos encama
creat

per

la

ens

nada

a persones. cornpetents i de pro
vada serietat en e1 treball. Els norns
deis tres técnics nomenats per a durant
tres anys, els quals foren fets públics
en

son

dia,

són

garantía

més que

su

de que'ls estudis pedagógics que
realitzin portarán els segells de l'in
telligencia i la bona fe.
Presidirá el «Concell» el President de
la Diputació provincial i formarán part
del mateix el President i Vis-president
de la Comissió d-Instrucció Pública i
Belles Arts, dos diputats d'aquesta, de
signats per la rn. ateixa, i tres professors
d'escoles provincials. A.quests serán ele
gits per una assamblea de delegats de
cada una de les escoles següents: Escola
Superior d'Arquitectura, Escola d'En
ginyers industrials; Escola lliure pro
vincial d'Arts j Oficis, Escola d'Arts
Oficis i Belles Arts, Escola Superior de
Agricultura, Universitat Industrial, Es
cola de Náutica, Escola de Tall. Escala
d'Arts i Oficis, Agricultura i Industries
de Manresa, Escola d'Arts i Oficis de
Mataró,. Escola Industrial i d'Arts i Ofi
cis de Sabadell, Escola Elemental d'Arts
Oficis de Terrassa j Escola Elemental
d'Industries de Vilanova i Geltrú.
Tenim, dones, que'l «Caneen» l'inte
gren tres menes d'elements: els dipu
tats, els técnics i els professors. Els téc
nics són l'elernent de recerca propria
ment dita i de treball o administració.
Ells són el llaç d'intel-ligencia. entre
diputats i professors. corn el «Concell»
ign sí és una malla necessaria entre la
Diputado i les escoles que manté i sub
venciona. Els diputats representen als
legisladors i són els que vetllen per les
necessitats generals de cultura de la
Provincia; i els professors porten la veu
de les escoles, exposen les necessitats

ficient,
es

gógics, formació d'una biblioteca i
pedagógics, aplicació de les inves
tigacions fetes, projecte de creació de
mu

seu

escoles i obres circum i post-es
de l'ensenyança, etcé
tera), són massa nombrases i importants
per a que sols tres ténics les realitzin.
No tres, sino, trenta técnics es necessi
taríen per a poder donar l'abast en
aquests estudis pedagógics. Mes hi ha
que pensar que l'Institució que's crea
per la renovació pedagógica no-és més
que un ensaig, que comenca d'una ma
noves

colars, inventan i

modestíssima; i, ademes, que la
te
presupost limitat, essent
reduida la quantitat que enguany pot
nera

Diputació

un

destinar

a aquest objecte.
Per atendre a les creixentes necessi
tats d'un organisrne que's desenrotlla
al mateix temps assegurar una estricta
economía en la inversió deis fondos, hi
há en les bases una fórmula que china a
l'Institució la facultat de consultar o
delegar a persones competents l'estudi

d'assumptes concrets de determinats
projectes, cridant-les a assistir a les jun
o

celebri el «Caneen».
Entre els rnedis consignats

tes que

en
les
bases de que's podrá valdre el «Concell»
per a portar a cap la tasca encomanada,
figura en primer lloc l'adquisició, per
al seu estudi i consulta, de llibres i re
vistes sobre ensenyança i sobre organit
zació de rnuseus pedagóg-ics. Amb a
quest material literari scanirá formant
la biblioteca, la qual estará a la disposi
ció deis -professors de les escoles de la
Diputado i, en general, de tot aquel' a
qui pugui convenir.
Es de gran conveniencia que'l pro
fessor interessat en algún dels aspectes
pedagógics de l'assignatura que desem
penya pugui tenir un centre on trabar
els elements necessaris per a enfondir
en el S seus
estudis. L'articulació de la
biblioteca i museu pedagógics amb les
ensenyances de les vares escales, pot
ésser una de tantes accions fecundes que
s'ofereixen a la nova institució.
Un altre deis medis que's citen en les
bases és l'experimentado en les escales
provincials deis nous rnétodes de ense
nyança. Aquesta pot ésser una de les fei

El

naillz1,771rn riDeP

Agents úr?csmr-r
0.-untr,

nes

més

brillants, perque's donarán

a

conéixer resultats. L'experimentació po
den portar-la
cap els mateixos profes
a

sors, d'acord amb el «Concell» i

secun

dats convenientment per eh l o pot anar a
cárrec dels mateixos técnics, o també,
sus creu convenient, pot encarregar-se
a especialistes en cada materia.
La publicació del resultat de les in
vestigacions fetes constituirá un altre
dels medis d'acció, el qual, per sa ma
teixa naturalesa, estendrá molts cops
els seus beneficis, no sois a les escoles
en qu?. intervé la Diputació, sino a mol
tes altres institucions d'ensenyança de
Catalunya, publiques i privad es.
Els follets estudiant problemes con
crets de l'ensenyança i els anuaris i re
ports anyals en que's dóna noticia exacta

detallada de tot el que's va fent en
ensenyança, acostumen a resultar d'una
utilitat suma per a les escoles d'un país.
An aquest efecte no hi ha més que re
cordar el benemérit «Bureau of Educa
tion» deis Estats Units i la tasca formi
dable que realitza anyalrn.ent amb les
seves

publicacions.

No

hi ha dubte que una de les tácti
del «Coneell» ha 'de consistir en
descubrir homes que portin a dintre
quelcom de valor que, degudament de
senrotllat, pugui ésser profitós a la cau
sa de l'ensenyança. Per a aquest cas les
bases posen a les mans d'aquell el rnedi
de la pensió a l'estra.ng-er deis profes
sors de
les escoles provincials, o altres
persones, per a fer deterrninats estudis.
En la escola oficial i en la serni-oficial,
ques

professors bons, professors mitjans

professor dolents, volen passar tots per
mateix raser. Aquell qui entra en
un

un

d'aquests establiments amb ganes de
cumplir amb la seva obligació i quel
cóm

més, dan-era

d'algunes tentatives

seguides

de desenganys, es concreta ge
neralment a la primera part del seu
programa, i deixa córrer la segona. Dins
de la seva esfera d'acció el «Corleen»

procurará

esmenar

aquesta

injusticia,

donant la má al qui s'ho mereixi.
L'intercanvi de professors entre les es-coles provincials o arnb els de les de
l'estranger, figura també entre'ls medís
de qué pot fer ús la nova institució per
canseguir els seus fins. No hi ha que dir
que la fórmula está plena de possibili
tats.

Probablement

no

hi há lloc

on

el

dilbuDxar del natezall
r
<`.

con

sell del técnic pedagógic més se necessit-i
que en les associacions professionals
que mantenen escoles o cursos de nit.
El president de la comissió de Instruc
ción sol ésser el que manega aquestes
ensenyances i moltes vegades és un sub
jecte que, malgrat la seva bona voluntat,
mai se n'ha vist de tant fresques. Per
aixó resulta encertadíssima Pinspecció
de les ensenyances que subvencioni la
Diputació que'l faculta al «Concell».
Aquesta ha de ésser, no una acció fis
calitzadora, sinó una tasca de coopera

blicar el dictamen

presentat

per
i Be

sencer

l'a comissió d'Instrucció pública
pa
lles A.rts, mes la seva extensió (14
No
aquí.
estampar-lo
permetía
gines) no
donat
a
hem
ço
que
obstant, amb
que's faci
néixer, n'hi ha prou per
co

a

-

cárrec
va

un

de

la

seva

importancia.

diputat (i per cert de

les

No

en

minoríes),

presentar-se el projecte
que era aquesta una de les coses més
importants que s'havien emprés fins
va

declarar al

la Diputació de Barcelona. La se
rietat i competencia de les persones que
están directament interessades en l'o
bra que's va a comenear i el seny i
triotisme habituals als bornes d'aquella
catalana casa, permeten ja des de ara
afirmar que no resultarán pas fallides
ara a

ció i de guia.
Amb les notes que precedeixen i amb
les de l'article anterior, creiem haver
enterát al lector del més substancial
del projecte del «Concell d'investigació
pedagógica», aprovat recentment per la
Diputació. Nostre gust hauría sigut pu

les

paraules d'aquell diputat.
De Lct

Veu

de

V.

Cataluny-a).
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que sigui considerat festa en les industries
i comerços a l'engrós, des del dissabte a la
una de la tarda fins al dilluns al matí»',
El tema següent versava sobre'l «Salani
a

mínim», acordant l'Assamblea demanar la
d'una llei que obligui a patron.s
i a obrers a fixar-lo, procurant mentrestant
els obrers obtenir-lo particularment i per
acord de comissions paritaries amb inter
venció de les Juntes de Reformes Socials.
S'acordá també que'l salani mínim s'esta
bleixi per categoríes de dependents, que de
terminá també l'Assamblea. Fou també po

promulkació

nent de l'esmentat tema un representant del
Centre de Dependents de Sabadell.
El tema quint tractava de la «Jornada
máxima del Dependent», manifestant-se la
Assamblea no sols contraria al projecte del
Govern, que fixa aquella en onze hores, si
nó fins a l'aspiració general de la dependen
cia no catalana que s'acontenta amb la de
deu hores. En efecte, declará l'Assamblea
que no sigui unificada la jornada i que'l má
xim d'aquesta sigui de set hores pels de
pendents d'escriptori, vuit pels del majen

del detall. També acordá l'Assam
demanar Pabolició absoluta de l'inter
nat, i fixar, per acord de patrons i depen
dents, el començament i acabament de la
jornada, sense que, emperó, pugui aquesta
excedir mai de nou hores. Aquest tema fou
desenrotllat pel representant de l'Associació
de Dependents de Lleida, havent-s'hi pre
sentat gran nombre d'esmenes i adicions.
nou

pels

blea

dependents

DAssamblea deis
Convocada pel prestigiós Centre Autono
mista de Dependents deis Comerç i de l'In
dustria de Barcelona, se celebrá, durant els
dies 12 i 13 del passat Abril, la primera
Assamblea de Dependents del Comerç i de
l'Industria de Catalunya.
L'acte

tingué

veritable

cepció d'una,

tetes

importancia,

car

el mateix, a ex
les associacions de de

estigueren representades

en

pendents de Catalunya, ademés, l'amplitut
donada al Reglament de l'Assamblea, que
permetía l'assistencia a la mateixa, i amb

dret a fer ús de la paraula a tots els depen
dents associats de Catalunya, feu que les
sessions se vegessin concorregudfssimes.
Els temes discutits compreníen totes les
qüestions que avui més interessen i apassio
nen a la Dependencia catalana, i l'aprova
ció unánim donada per l'Assamblea a les
conclusions i a les esmenes a les rnateixes
presentades per diversos assambleistes, fa
que's puguin considerar els acords de l'es
mentada Assamblea com un veritable pro
grama de l'actuació de conjunt que en en
davant s'empendrán les organitzacions deis
dependents catalans.
En l'impossibilitat de donar in extenso,
les conclusions aprovades, ens limitarem
consignar els punts capitals de les mateixes.
El primer tema discutit feia referencia a
la qüestió del descans dominical, declarant
se l'Assamblea partidaria d'una modificació
de la llei actual en sentit de restringir les
actuals excepcions, augmentar la penalitat
de les infraccions i abreviar la tramitació
deis expedients per multes, els quals derna

siguin instruits tots pels jutjats
nicipals. Acordá, també, l'Assamblea
na que

R O y 11 It

e

mu
em

catalans

pendre una activa i constant campanya- per
conseguir el compliMent de la Ilei i de
manar la cooperació an aquélla de totes les
Associacions de carácter polític, religiós o
a

-social.
Fou ponent de l'esmentat tema l'Asso
ciació de la Dependencia Mercantil de Bar
celona.
El segon tema feia referencia al -«Tre
ball intensiu», essentne ponent D. Adra
Presas, soci del C. A. de D. de Barcelona.
Les conclusions, que foren aprovades sense
esmenes, sentaven els següents raonaments
que'l treball intensiu limitat a vuit hores
diaries com a máxim, amb una interrirpció
mínima de mitja hora, és convenient a la
dependencia en general, de las cases comer
cials i industrials a l'engrós, les bancaries,
d'asseg,urances i les auxiliars ; que no les
sionaría, si no s'implantés amb molta rigi
desa, els interessos patronals ; que la forma
més eficaç de portar-lo a la práctica és in
teressar la reforma—previa la corresponent
propaganda aprop de patrons i de depen
dents—per grups de cases del mateix ram
de comerç.
El tercer tema portava aquest enunciat
«La setmana anglesa i la seva relació amb
el dependent» ; havent-se'n encarregat de
desenrotllar-lo, en representació del Centre
de Dependents de Sabadell, el regidor d'a
questa població don Domingo Saló.
La principal aventatge de la setmana an
g,lesa, sentada pel ponent, és la de que faci
litaría extraordin.ariarnent el compliment de
la Ilei del descans dominical per la depen
dencia. Per aixe), com a adició, aprová l'As
samblea dirigir-se als poders públics, «per

Estudis, núm.

8El

.

tats

Saló més

elegant

de la

mentaven

dependencia,
següents :

les

les quals es
primer grupu:

entre

Del

obra d'educació moral i cívica i de cultura
física ; desenrofflo de l'esperit associacio
nista ; delegació per l'Estat a les Manco
munitats i Cambres de Comerç de tot el
referent a ensenyances comercials ; fomen
tar les escoIes rnercantils d'iniciativa priva
da ; creació d'Instituts Superiors de Co
merç 1 d'una Universitat Comercial a Bar
celona; creació de museus comercials ; re
presentació en els Patronats de les Escoles
de Comerç, etc., etc. I en el segon impul
isar i propagar I'ús del dret electoral social;
fundar amb el concurs de tetes o la majoría
de les associacions, una caixa central de So
cors, en la qual se fusionaríen les mutual
-existents en aquelles ; creació d'una
Borsa central del Treball professional amb
branques a tetes les poblacions d'importan
cia i relació amb les d'Espanya i l'estran
tats

ger ; iniciar la tasca d'arribar a una Federa
ció de totes les associacions del rarn exis
tents a Catalunya, i portar aquest assumpte,
ja estudiat, a una altra Assamblea ; en les

Cada tarda Té-colleort

a
0.1

Rambla dels

El sise tema, del qual se n'havía encar
regat l'Associació de Dependents de Mata
r
i que portava aquest enunciat : «Actuació
de les Associacions de Dependents de Ca
talunya en rordre professional», fou dividit
dos grups
l'un referent a educació i
en
instrucció i el segon a acció social.
Les conclusions a l'un i l'altre grup fo
ren extraordinariament extenses, constituint
una llarga enumeració d'aspiracions i finali

la solida deis teatres

Crlend desde 5

de Barcelona

per

pessetes

banquets

1 Iunchs
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lluites socials adoptar procediments de con
cordia i ;de legalitat, etc., etc.
En un -altre terna, que'rn fou confiat, s'in
teressava la reforma del vigent Códic de
Comerç, senyalant algunes de les millores
per a la dependencia que podríen introduir
s'hí ; s'acorda demanar la unificació de la
jurisprudencia sobre l'article 302 del men
tat Códic ; s'advocá per una democratitza
ció de les finances, i finalment, acorda l'As
samblea, sobre aquest punt, dem.anar que
rímpost d'utilitats, que avui és del 5 per
100 sobre salaris majors de 1.200 pessetes

anyals, no s'imposi sobre aquells que no
excedeixin de 1.800 i que solament quedin
afectes a l'impost, fins a 10.000 pessetes,
les quantitats que excedeixin d'aquell mí
nim d'exempció.
El darrer tema discutit i del qual fou po
nent l'Associació de Dependents d'Escrip
tori de Vilafranca del Panades, feia refe
rencia a «Vagances estivals», acordant la
necessitat de que tot dependent tingui, al
-menys, quinze díes a l'any de vagances, sen

se

merma

del

i

sou

encara

que

sigui

en

dos

períodes.

S'aprovaren, finalment, per l'Assamblea,
nombroses proposicions generals i vots de
merces i ide confiança ; se nomenit a la Tau
la de l'Assamblea, Comissió executiva dels
acords de la mateixa, i acabá aquesta amb
un

gran

bainquet

zadora obsequiá
més assistents

a

amb que l'entitat organit
als representants de les de

l'Assamblea.

Aquesta, repetim, tingué veritable impor
tancia, no sois pel fet d'ésser la primera a
Catalunya i d'haver-hi pres part, a excepció
d'una, totes les Associacions de dependents
existents en nostra terra, sinó per la serietat
i sensatesa dominant en l'Assamblea i pels
interessantíssims acords presos per la ma
teixa, molts deis quals, segurament, els veu
rem convertits en realitat per
l'acció que a
l'efecte s'han empres ja les entitats que es
tig-ueren representades en l'acte.
RAMON NOGUER I COMET

(Del Bailletí del «Museu Social»).

de les Nacionalitafs
París no és sois el can deis grans vicis,
sino que també és la fornal on s'hi retrempen
les idees més nobles i generosas. A París
'una poreló d'homes nobles i generosos han
constituit una associació, que porta el n.om
que encapsala, aquestes ratlles, «L'Union. des
Nationalités», i s'han imposat la meritoria
tasca d-aplegar tots els documents etnográ

fies, históries, literaris, artístics, económics,
psicológies, sociológies, etc., amb la noble i
enlairada finalitat de fer conéixer ránima,
el passat i les potencialitats del pervindre
de cada nacionalitat; afavoreix missions
científiques en els diversos palssos del món;
organitza congressos, conferencies i mitings,
on se discuteixen les qüestions actuals rela
tives a les nacionalitats (com aquell congrés
de París en qué parla. sobre Catalunya i la
qüestió catalana el nostre estimat amic 1
company don Josep Puig i Cadafaleh).
«L'Un.ion.» publica també (a París, 41, bou
levard des Batignolles,', amb el nom de «Les

annales des na.cionalités», dirigit per J Ga
brys 1 tanabé pel simpátic Jean Pelissier,
amb qui tinguerem la satiSfacció d'enrao
nar-hi llarga e,stona anys enrera, quan visi

tá Barcelona. Fruit d'aquella conversa en
fou un article que publicá un diari barcelo
ni molt interessant per les idees i les noves
que eh l

facilitá.
Aquests «Anals» són el canal que escampa
pel món la noble tasca realitzada, per «L'U
nion des Nationalités», i resulten una publi
cació interessantíssima i molt més pels cata
lans que ten.en tots sos amors i tota sa idea
litat en el problema de la nacionalitat cata
lana.
S'acaben de rebre els números 3-4 i 5-6, per
tanyents als mesos mars-abril i maig-juny
d'enguany, que tenen un gran interés per
ens

als nacionalistes.
L'un és enterament eonsagrat a l'estudi
de la nació Ukrania, la petita Russia, el po
ble que ocupa el territori eomprés entre'l
mar Negre, l'Austria i la Polonia, avui sub
jugada pel despotisme del sobirá rús. Al lle
gir els notabilissims treballs que ocupen ses

Ibérica, Balmes,

Editorial

dojGjj

vuit

grans

Per

Preu de l'obra:

~toga
Tela.

a

500

suseripció, pagameut

a

•

tats

subjugades.•

Té també

consagrat

a

gran interés l'alee número
l'estudt de la Lituania i de la

un

Letonia, poble establert des de la més remo
ta antigüitat en la immensa plana humida 1
emboscada del Sud Est del Mar }Mide, po
els polonesos del Sud i els escandi
al Nort, que és el fonament de la Prus
sia, convertida en colonia alemanya pels ca
vallers teutóni.;s de Marienburg i de Kenis
berg, i que avui está posat baix el poder
despótíc de l'emperador rus i que també
lluita amb fe i ardídesa per la seva llibertat
Són també molt notables i tenen un g-rán
interés els anides que presenten, baix tots
sos aspeetes, la nació lato-lituana, i que en
la impossibilitat de donar-ne una idea ens
hem de reduir a donar-ne el suman:
?<La nació leto-lituana», per Ch. Leigno
bos; «La llengua lituana i la 'lengua leta»,
per A Maillot; «Lituaniencs 1 Letons»; «No
ticia sobre la Lituania prehistórica», pel
Dr Basq.navicius; «La historia de la Litua
nia», per I. G. «Lituaniencs i polonesos», per
A. Jakstas; «La literatura litua,nia», per
sat entre
naus
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un,

la bestreta
•

.
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planes cada
Ptes. 35
»
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de la seva vida lluitant coratjosa
través deis segles per a conservar la
seva nacionalitat, al llegir-ho
nosaltres, ca
talans, ens sembla mirar com a través d'un
vidre de colors la lluita de Catalunya per a
assolir el triomf de la propia personalitat ca
talana.

raoments

•IT7c)raira.s

de 400

voiums

-

SI. 19/2,0

wisb4a ct<,

•

reivindicacions deis ukranians de Russia»,
de Hrouchewsky; «El teatre ukraniá», per
Nicolau Worony; «L arquitectura ukra-nia
na», per A. L.; «La decoració artística popu
lar de l'Ukranía», per elga Kossath («Abei
lle»); «El desideratum deis ukranians de
l'Austria i 11-u.rs esforços per realitzar-lo»,
pel doctor L Tsegelsky, diputat al Parla
ment d'Austria; J_Ja renaixensa de l'Ukra:
nia», per M. Y. Fedortchouk; al llegir tots
aquests esbudis, notabilíssims i interessants,
que posen de relleu aquell poble en tots els

faarrtp14~s

•Obriv4eu

etc>s<ap

Lemberg; «Noticia histórica de la literatura

ukraniana»; «Les escoles ukranianes»; O
pressions seculars», de Sergi Efremoff; «Les

En aquellas emocionants relacions hi
veiem reprcduits quasi bé tots els incidents
principals ocorreguts en la historia de la
nostra opressió, decadencia i renaixensa.
La lectura d'aquests «An.als» són molt in.s
tructiu.s per a tots els que s'interessen pel
problema del renaixement de les nacionali

Informad()
L'Unió i els "Anals"

planes: 4 Una nació oprimida», per Ch.
Seignobos; .E1 territori de l'Ukrania», per
Hrouchevsky, professor de la Universitat de
200

45

11
Ei

amb paper luxós

refinadíssima impressió

Acalat el temps de la suscripció l'obra valdrá

Etástega
Tela.

.

.

Ptes. 45
»
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G-; «Expropiació de terres a Lituania»,
per BI leas; «L'Estatut lituaniene i la legis
lació actual a Lituania», per P_ Leonas;
«L'art lituanienc», per Roseau; «La Lituania
prassiana»; «Les colonies lituaníes als Es
tats Units», per A. Kaupas; «L'historia leto
na», per Kruger-Krodzen_eek; «La literatura
letona», per T. Zeifert; «Les societats leto
nes», per K G-raudin; «La qüestió agraria
en els paYsos letona', per A. Sterste; «L'agri
cultura letona», per I. Berg i I. Mazversit;
«La Latgale», per F. Irasun; «La Iglesia Ca
tólica a la Latgale», per II Simson; «Les
Mutualitats del Crédit a Latgale», per A.
Abolin; «La marina mercant La pesca r_n_a
rítirna», per A. Grass
Tots aquests treballs donen un perfecto
coneixemen_t de la crilestió de la nació leto
lituanian_a.
La tasca que realitza Pimportant publica
ció de «Les ann.ales des nationalités» és dig
na de la més gran lloanea, ja que aporta les
simpatíes de tot el món civilitzat envers
aquelles nacions oprimidos, i con.tribueix a
aixecar per tot el món un clam de desIliura
ció, que tard o d'hora ha de contribuir a
que assoleixin la seva llibertat.
?Perqué els catalans, que tenen per idea
litat la reivindicació de la personalitat de
Catalunya, no han de procurar que un deis
números de «Les annales des nationalités»
s'ocupi de la nostra qiiestió baix tots els seus
•

aspectes?

LénpesEcla Dnle-rnze'lon&E
deEndustrles
Aquesta Exposició que está ja organitzan.deis seas fins principals
les industries.
El gran edifici de l'electricitat que amb
sos meravellosos experim.ents
1 investiga
cions assombroses conaeneá a aixecar EnGal
vani en 1875 i continuaren Faraday, Ampe
re, Weber i altres, entre ells, principalment,
Enric Hertz, tindrá a Barcelona sa exter.Ysió
amplíssirna, comu_nicant-se amb tota Espa
nya per conducto de les nacions estrangeres
que portarán els seus més moderns progres
sos al nostre gran certamen.
Faraday, amb el seudescubriment de l'in
ducció, constituí el fonament de l'electro
técnica moderna; n.ostra EXPOSiCiÓ Interna
cional, posará de manifest aqu_ests prin.cipis
fonamentals 1 ademés demostrará com se
salva el pas del laboratori a la práctica anab
els g-ran.s problemes resolts per aquells ho
se,
a

tendira

26

CA TALUI\IYA

com

a un

l'electrificació de

totes

que's digueren. Gaussi Weber, inven
tant el telegraf electro-m.agnétic; Jacobi, la
galvanoplastia; Siemeries, la dinamo; Edis
mes

son, l'enliumen.at per la incandescencia;
Boli, el teléfon; Marconi, la telegrafía sense
fils, que ha admirat el món, comunicant-ho
rópidament d'un confí a Paltre.
Veurern_ en nostra Exposició Internacional
d'Industries Eléctriques coses i aplicacions
tan variados que han de portar a les indus
tries presentS i futures per- diferents camins
deis que somniárem fins ara.
En el gran certamen eléctrie anunciat per
a-1915, veurem els dinamos de corrent con
tinua amb ses aplicacions, a generadors di
versos de corrent eléctrica,
els alternadors
am.b les dinamos de corrent alterna, els acu
muladors, els transformador», equilatant de
modos infinitS la potencia de corrents elée
triques, les aplicacion.s de la ilum en ses va
riadíssimés form_es.
El transport, d'energía. amb el» diversos
sistemes com els de Lauffen i Fran.kfu_rt 1 les

instal lacions d'alta tensió, els tranvíes,
llanxes 1 automóbils eléctrics, Pelectroquí
mica, galvanoplastia i telegrafía, les dife
rent; formes del telefon 1 microfon, la tele
grafía sense fils 1 les osciPlacions eléctri
ques, i, per últirn, tot quant els darrers des
cubriments han posat al servei de l'huma
nitat, aplicables a totes les n.ecessit-,ats de la
vida.

Juliol 1913

lógic, creiem més

en la eficacia deis fets que
la forea de les Ileis Es per aquest rnotiu
que concedim al reial decret del mes passat
Cal tenir pre
una virtualitat renovadora.
sent que'ls més anti-catalanistes residents a
Barcelona, quan passen una temporada a
Madrid, se senten dir—í arriben per trobar
s'hi catalanístes.
té la ventatja aquest Reial decret de dur
la seva influencia a totes les branques i ea
tegoríes del notariat, supriraint se'l Cos de
Aspirants, el qual, encara que la seva crea
ció no produís tantos protestes com el decret
del senyor Barroso, constituía potser la por,
ta falsa que més fácil accés donava al» so
brevinguts a la carrera, que raés rápida 1
totalment hauría, desnaturalitzat el» notan»,
llevant-los tot segell regional i tota respee
ta,bilitat social, per transformar-los tot duna
en una legió de funcionan» trashuman».»
en

-

oilleatElIcEes Vial?_)Kez
Comentant el derrer R. D. sobre la tant
debatuda qüestió, fa «La Ven de Catalunya»
les següentaconsideracions que ereiera d in
terés:
«El R. D. de 4 de ju_n_y darrer conté un ar
ticle fonarnental que restableix la legislació
anterior a l'ingerencia pertorbadora del se
nyor Barroso i a altres ingerencies més an
tigues, ordenant que's proveeixin per oposi
cions directos i iliures, celebrades a les ca
pitals d'Audiencia Territorial, les següents
notaríes del respectiu CoPlegi: a) les de pri
mera i segona classe
que correspongain al
torn d'oposició directe i lliure; b) les de ter
cera classe—que seg-ons la regla segona de
Particle primer del reial decret de 29 de juny
de 1911 se proveien dintre'l cos d'a,spirants
—una volta col-locats els individu_s del ma
teix que resten encara a l'espectativa.
Aixó diu l'article primer, a,fegint el tercer
que, cuan calgui, la Direcció general del
Registre i del Notariat convocará les oposi
cions. La seva importancia és eviden.t. Po
sar la funció proveidora, de
les Notaríes a
les capitals del respectiu territori, siguin
quins siguin els examinador», és impedir la
obra centralista, és facilitar l'accés a -rnolts
que per raons diversos no podrien o no go
saríen arriscar-se a anar a Madrid a fer
unes oposicions, és
posar el cos notarial en
mans de gent de la terra i sota la fiscalitza
ció immediata de l'opinió regional. Aquest
article salva el Notariat catalá de la seva
ruIn.a.
Es ciar que'ls artieles segón i quart que
completen el R. D. són parsimoniosos i re
fiexen una mica les idees del preámbul, que
criticavem ahlr; és ciar que l'article segón
di» posa qu-e'l tribunal, que será nomenat de
Reial ordre al convocar-se les oposicions, el
corn_posin, de president, el director general
o el sub-director de Registres i del Notariat;
de vocal» el president i un m.agistrat de
.

AU Centre lutononlEpta de

Dependents
celebrat la festa any al del Centre
Autonomista de Depedents de C. i de la 1.
amb motia del repartiment de prerais als
alum_nes de les seves clases.
Aba-ns de corn_enear Pacte els con.corrents
visitaren la exposició íntima del» treballs
.del curs.
Oberta la sessió pel President de la Corais
sió d'Instrucció Pública de-la Diputació pro

vin_cial,

-

l'Audiencia Territorial,
Facultat de Dret—i si
un
altre re.agistrat,
un

catedrá,tic de la

no

hi ha

el

degá

—

Notarial,

un

.

Universitat,
del

-

CoPlegi

oficial de. la repetida Direcció

notani del
CoPlegi, i de sacre
altre notani del m.ateix CoPlegi; és
ciar que l'articie quart preseriu Que les opo
sicions es facin segons el Reglaraent que'»
publicará 1 que'l programa sigui igual per

general i
tan i

un

un

les Audiencies; tot aíxo, amb tot i ser
massa, no desvirtuará el carácter social,
totes

descentralitzador, regionalista
sió de notarles.

Nosaltres, partidaris

de la provi

•

Diputació i

l'Ajuntamen.t
Boté, en nom delsprofessors

de

D. Ferrán

gi un parlament recordant el

la classe de Ilengu.a catalana, l'intel-li
gent jove meátre En Félix Poguet, mon.t cap
al final d'aquest curs.
A- continuacié feu consideracions
sobre la
obra realitzada i per realitzar entre els
pro
fessors 1 alumnos.
Don Narcís Rucabado aná ilegint la 'lista
liarguíssima d'alumnes premiats, el» quals
rebíen els premis de mans del senyor Puig
Ca dafalch.
Acabada la repartició de premis, s'aixeca
a parlar
el senyor Isloneg-al, qui feu gran»
lloanees de les festes positivos que fa'l Cen
tre de Dependents.
Critica el mercantilism.e que sois és prácti
ca; la veritable forea mercantil pervé del
fans ric de teoría i saber que fa gran» els po
bles.

Feu consideracions sobre les escales mer
a restranger, fent vots
pOrqué les del
Centre evolucionin a la moderna i arribin a
la perfecció que tenen les seves similar» a
cantil»

l'estranger.

1T

o
ee,

:¦¦_'

p:

FE

rEC-Cle,j,

lie
antecessor

en

)s--1

d'en.-Isreet,e=a-s-a9.4

seu

Per aixó és necessari veure ho i s'ha.urien
d'enviar professors i alumnes del Centre pen

del nacionalismo bi o

es'

senyor Puig i Cadafalch, el senyor
Bas, President de la secció d'Educació ilegí
una relació del fancionament i organització
de les classes.Recorda les notables conferen
cies de geografía Comercial i de Dret dona
des :al Centre durara el curs -Passat. Després
d'haver fet una estadística de classes1 alum
n.es, dona les grades al»
representants de la

estlrz. ele leo r7,-Dé,o

11
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Capellans, 17,
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casa nostra les mino
a portar a
manquen. Si així ho fes el Centre
que
hi
res
sería la primera entitat docent de Barce
lona.
Anima a tots a seguir la importa,ntíssima
obra començada pel bé de Catalunya.
Seguidament parlá el regidor senyor Oriol
Nlartorell, dient que a l'altura a qué ha arri
bat el Centre de Dependents ja no's den a sí
mateix, car és ja de Barcelona i es den a

síonats per

,

Barcelona.
Oferí Fajada incondicional de l'Ajanta,ment i especialment en la qüestió deis pen
sionats a Festranger.
Feu a contiuu.ació l'historia del Centre,
tant bríltant que a tothom admira.
Llloá la força dels joves associats, la seva
intel.ligencia, constancia i bona voluntat
els aninaálPer a donar ala seva en.titat el ma
jor desenrotllo possible.
Encoratjá al Centre a seguir essent tant
fort com és per a donar 1Para, cultura i ri
quesa a tota Espanya.
El senyor Puig í Cadafalch comeneá el
seu diseurs recordant que la característica
del comerciant antic era Fésser pirata El
comerciant modern., aníraat del fons de mo
ralitat que igualm_ent informa gairebé totes
les coses, ha cregut que en el concert venç
el

que sab

raes da,munt

el

que

té més

força.

dever pillan° al qual tots devem coPlaborar,
començant per l'Estat que és necessaría
ment el promotor de les grans coses col lec
tives.
Lamenta que la nostra, poca preparació
ens faci passar per les portes que per altres
han sigu_t obertes, sense que la manca abso
luta d'exploradors en.s permeti obrir nous
mercats: i el poble que no está preparat per
a la lluita,
cada vegada més intensa, per a
fer-se respectar arrea del món, mor, i Cata
lunya prou proves ha donat de no voler
morir.
Ara no'n parlera tant del nostre amor a
Catalunya—digué—; més no'n parlena tant
perque el sentina naés, perque laborem més

pel

seu

millorament de dita obra arribes fins

a

educació.
Oferí el

concurs de la Diputació, i animá
tots a seguir treballant anab entusiasme
per a l'engrandiment de la Catalanya que
tots somnier_n_.
Una ovació xardorosa acullí les darreres
Paraules de Poradar, amb les quals s'acabá
-Pacte
a

Comen.
Compara,

obstant, l'impressió que les
no
escoles del Centre li han produ_it, la seva or
ganització amb la de les Escoles mercantils
estrangeres, recordant la de Colonia. Visi
es con_iprén la
tant aquesta Escola—digué
força immensa d'Alemanya, i tot degut a les
ensenyances perfectes que allí es donen, no
sois de cultura vulgar, sinó fins de química
altres cien.cies naturals i els estudis de les
llengües més estranyes per a obrir nous
—

arreu

PeE sw21-- eenIera-zvE
k.-_) balltiEl
Muzver

tal

punt que fos superior a la obra de cultura
comercial de tots els palssos d'Europa.
Lloá tumbé l'espe.rit deis dependents que,
després de 'largues hores de treball, es dedi
quen a l'estudi que'ls dóna un Centre Que
ells m.ateixos s'han creat, en el qu_al no ha
intervingut, l'Estat, sinó que han suplert a
l'Estat fent-se superior a la seva Escola de

del món.

Aquesta Escala, és veritat que está ali
mentada pels grans comercian_ts, per l'Estat
i per la ciutat, i el Centre está gairebé sol:
penó és més de lloar la seva obra mentís
sima. Mes l'ideal de tots és el fer el mateix
que en altres parts scha fet, a.r_n.b la coopera
ció de tots.
Aquí a Barcelona, devera tenir els ulls fits
en l'ideal de la Universitat Industrial: és un

engra,ndiment

Va treure l'exemple de Bélgica, nació
de condicions n.aturals, en extensió i habi
ta,nts inferior a la nostra i que:no obstant va
al cap del raón.
Aquest exeraple devem seguir, i per aix(1,
no ens falta res més que
organ.ització en la

Lloá l'obra del Centre que calificá de pro
fitosa per a Catalu_nya, mes aconsellá que el

mercats
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mescla,ts as Catalas e as Aragounés
a lou_r ajado per para nostre dreit.
Nous a semblat qu.`aquel anniversári éro
uno circounstenso proupício counao pas uno
per nousa lianas d'amista,t e de frairetat en
tre O accitans revelhats dins loar counscien
so de
pople, e> acb, dins un grand acamp
que m.ancarion pas den éstre tou_tis les que
an It cor la remembre uso
del passat e la fi
sonso dins l'avení.
Avém pensat, encaro, que serió uno sou
lenno oucasiu de manifesta les liaras d'amis
tat que unísqueron autres cops les ornes de
nostro rasso as Catalas e as Arag-,ounés e que
a'n aquesto ouro, unisson la Franso d'auéi

aujols

venguts

l'Espanho magnanim.o.
Tabé, coumptam pla„ M. N. N, que vous
agradara de veni, les 13 e 14 de septembre
de 1913, vous junhe a/libé nous aus, counsent
de «coumunia toutis emsemble per la glorio
del terraire» din.s un seroment arderous e
ferverous de mantenitnent e de sal voment
de la lengo e de l'éime de la rasso d'Oc.
En esperant le plasé de recévre léu vostro
cou_nsentido, vos pregana M. N N., de crese
a
nostres sentim_enas
de grando counside
racha.
Le Capiscol de l'«Escolo Moundino», A.
Sourelh; le secretári, L. Aliberta)

«Renovada»
Han començat _a publicar-se arab aquest
títol a Tarragona un setmanari nacio-nalis
ta

republicá

seu

L' «Escolo Moundinot> de Tolosa d'acord
anab altres grups i personalitats del «Feli
brigeD_ ha acordat ajorn.ar ais dies 13 i 14 de
Setembre vinent, la festa deis Joes Florals,
per coincidir aquella data amb el seté cen
tenari de la batalla de MureL.
Copiem a continuació la circular en la
qual assebeten d'aquest ajorna.ment aquells
germans n.ostres de l'altra banda deis Piri
n.eus.

«licEscolo Moun_dino», d'acord anabé de
au_tres groups felibrencs e forso persounali
tats marcantos, a counvengut de counarae
moura, la batalho de Muret, a Foucasiu del
septen.c centenári d'aquel fait istouric, el
las! tant desastrous per n_ostro naciounalitat
ouccitano.
En visto d'acó, la _testo de nostres Jocs
Flourals annadiés es estado remendado al
13 e al 14 de septembre que ven; e la coum
mem_ouraciu de Mu_ret se :Carió le dimenche,
14 de septerabre.
Nostro idéio n'es pas de fa cap de manis
festaciu poulitico ou religiouso destempou
nado, més, simploment, un roumivatge pie
tadous a'n aquel carap bata,lhé ount toum
béron, ligats per uno Causo justo, nostres

De l'article de

presentació

del

primer número en cop1em els següen.ts

paragrafs:
antics nuitadors Ni naixera avui a
la vida activa de la política catalana, ni és
la primera vegada que fem professiópública
deis nostres ideals, ni sisquera pot tenir nos
ning-t5_ per descon.eguts en Factuació decidi
da per a la resolue'ó dels petits i grans pro
blenaes que afecten a la localitat.
D'ença que els nostres ulls s'obriren a la

llum de la raó-, som enamorats de Catalanya
1 per ella anyorem totes les prerrogatives
que puguen dignificar-la cora a poble. EL-o
mes moderns, considerem indispensable per
al desenrotllo progressiu deis indívidus
de les col lectivitats, l'a,ssol liment de la 111bertat en tots elá ordes, setas altre aturadro
ni fita que'l respecte a la llibertat del demés.
Enemics de tota desigualtat social, per in
i per inhumana, rebutjem l'explotació
d'una classe per altra, nova forma d'escla
vatge que la cultura i el tem_ps faKtn desal,
pareixer en benefici de la pau del món.
Som antics lluitadors. Ni han defallit les
nostres energíes,
ni la m_és petita ornbra de
desengany ha entelat les nostres esperan
ces
Peró el temps no és sempre el mateix,

justa

ni són

idéntiques les eircumstancies

que
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governen. 1 és l'ansia renovadora que im
pulsa als homes 1 als agrupaments a cercar
el millor medi d'espandim.ent dels ideals, la
que'ne naou avui en l Unió Nacionalista Re
publicana i en aquest modest setman.ari,
que será son porta véu_, a sortir a la defensa
dells vells sentimen.ts de nacionalisme i de
les velles conviccions republicanes
Salut, doncs,-a tots els qui lluiten per Ca
talunya i per la Llibertat!»

Sadelfal L-Zsluans mlea

LEspznya

E

1-Itav-Ecl.

En la darréra reunió d'aq-uesta societat,
D. Josep Comas Sol á va donar una conferen
cia sobre'l darrer terratrémol de BanyOles.
El conferenciant va -palesar el carácter
dels sismogrames de _terratrémois poc 11u
nyans i la influencia extraordinaria que en
els efectes mecánics i en l'extensió de 1:área
pleistosista tenia la ,profunditat deis hipo
centres. S'estengué en consideracions sobre
els a,spectes de la segona fasa d_els terratré
mols, segons sien próxiras o llunyans, resul
tant que aquesta segona rasa és en general
molt menys visible en els llunyans que en
ele próxims, deduint ne que la Terra en les
seves majors profunditats
és raolt elástica,
anc que líquida, raalgrat la -pressió enorme
que sosté.
A continuació tractá de les caracteristi..ques sísmiques del Mediterrani, demostrant
que la sismieltat extraordinaria de la penín
sula balcánica es deu al treball de fractura,
1 replec produit per la torsió general de la
crosta de la terra en regló voltada de grane
massiu_s arqueans, com són la plataforma
russa, la meseta de Rodope i el con.tinent

africá.

(1) us hi esperem amb el cor 1 els braços
ben oberts, a tots ele que de la ploma n'heu
fet arma de bellesa i de patriotisme.
na

7.
5 r esterlinas, donades pel senyoret
Amilcar Fita, al que raillor canti la lliber
-

tat.

BASES

CA.RTELL
PREMIS

ORDINARIS

Flor natural.—Premí anomenat d'honor i
cortesía, que s'otorgará al poeta catara ra
dicat a Sud América que millor canti
mor Seguint la costu_m d'antic establerta,
el que la obtingui, n'haurá de fer present a
la dama de ea elecció, quina (2) será procla
mada Reina de la festa.
Englantina d' 01'. —A la poesía méspatrió
tica, o bé, a la que canti millor un fet de
l'historia catalana.
Viola d` Or. —A la millor poesía que cana
la Fé.

1. Tots ele treballs, a excepció deis dos
primers premis extraordinaris quins tin.drán
d'estar escrits en castellá, deurán enviar-se
redactats en catalá seguínt les regles fixes

gramática. (1)
composicions trameses
aeompanyades d'un plec clos

de nostra
2. Les
anar

deurán
que

con

tinga danaun.t el titol 1 lema de la composi
ció, í a dintre el nom de Fautor.

-

3. L'entitat organitzadora es reserva la
propietat per espai de míg any de les com
posicions premiades.
4. Ele treballs serán admesos fl.ns el día
20 d'Ag,ost inclusiu, a la Secretaria de «Ca
talunya Nova», Maldonado, 863.
Monte
—

PREMIS

EXTRAORDINARIS

objecte d'art,

°frena de l'entítat
organitzadora, a la poesía que millor canti,
escrita en castellá, un fet patriótic de l'Uru
1

Un

video.
5. Tots ele treballs que
ésser inédits 1 originals.

objecte d'art, ofren.a tarabekle l'en
titat organitzadora, al que millor canti en
llen,..u.a castellana, l'amor a la maro patria.
2.

Un

3.

Una esculptura de l'esculptor ca,talá,
donada -Pel mateix, a la millor poe

Bagué,
sía de

tema lliure.
5 L. esterlines, donades Del senyor Ra
naon Canals, al millor promptuari práctic
per lograr la federaciói veritable germanor
dele catalans del Uruguay.
5. Una obra d'art, donada pel senyor
Lluis Pipó, al millor escrit :sobre Pok-Loris
me catalá.
G. 5
esterlines, dona,des per la senyore
ta María Angélica C
Fita, al que millar
canti a la mare.'

4.

(I)—Z?) —N. de la
Quina?—x. de

Sa-_.-le-Cari ChavM

(2)

s'enviin,

JURAT

guay.

jGes RemEs
ds

juliol 1913

deurán

CALIFICADOR

Dr. Francisco Sufier i Capdevila, Dr. Joan.
Zorrilla de San Martín, Dr. Maties Alonso
Criado, Dr. Josep Espalter, Josep Enrique
Rodó, Dr.. Adolph. Pedralbes, Dr. Josep R.
Mestre, ()restes Araujo, Dr. Antoni Fornica
Corsi, Francisco Vázquez Cores í Ramón

Canais.

Nota.
deflnitiu..

—

Breument s'anu_nciará el cartell

Montevideo, Maig de 1913.
Per l'Entitat organitzadora.
El Secreta
'ti, JOSEP MIMAN BORRAS.
El _President, JOAN CASAS PA ELISA.
—

R.

(1) -Quina3—N.

la R.

de la R.

iilontevideo, Setembre de 1913
•

,

FUETES

I

Ç7'•

F.SCRIPTORS:

La Societat Ch.oral <zCatalunya Nova», or
ganitzadora deis Jocs Floral» que tindrán
lloc el primer diumenge de Setembre d'en
guany en la clutat de Montevideo, us con
voca per
intermedi de sos mantenedors,
qué hl: concorreu a fi de contribuir amb vos
tre saber i inspiració al conreu de les belles
lletres, i al millor éxit de la festa, en (mi

VIII

d'Espanya-20

p, b
t, d
e, g

Pen'ómen,s de debilitació.
Al pasear del Ilatí a les llengües novo-11a
tines es produeixen diferente fen.ómens de
debilitació de les consonante; els principal»
són ele següents:

CP

La rnés importara

1.—Les plosives sordes

es

tornen

sonores

sa_pare, sabere, saber
mutare, .mudare, mudar

pdeat, pagat, paga
D'aquesta transformació secn escapen el
runa.
unes

1 l'it. meridional; el
vegades 1 altres no,

toscá la sofreix

n-4---r-z-

sucursals amb tellfon-Central:

Pelayo, 44,

teref. 1,113

Economía. Verftatsu els prebss

La Egipela es la única funeraria que posseeix Cambra de
Desinfecció, no servint cap arte
lacte que no sia Previarnen.t desinfe-ctat.— NOTA: Acurat î rápid
sérveí tant a la Capital
com a fóra..
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2.—Les plosives sonoros, b,
teixen

donat

d i g,

El canvi de

es conver

b, d i g fricativos. Els sons que han
les Ilengües gáliques 1 hispániques

en
a

són:

fricativar=v (bilabial
fr., + cat.,

b
d frie,
g

j--

g

»

o

labiodental)
d cast +o-d port.
,

g

»

»

plaie

»

Prov., cat., fr.,

plaga

»

i port. presenten el
mateix grau de debilitació; peró en fr. fins
converteixen en fricatives no sois les so
es
mores del liad, sinó fins les sonores proce
dents de sordes. Així:

•

mutare

711U er

pdcat

paie

saber
mudar
paga

Cansa

Casa

(s)

cosa

(z)
cosa (z)
casa (z)*
casa(z) (an.t.) cosa (z) (ant.)
casa (z)
cosa (z)

Cast.
Port.

Aquesta

casa

ches

Cat.

*

(s)

z

senyala

la

chose

oronunelació de la

a sonora.

en

cast.

és

It.
Fr.

del Renaixement Igualment yac
i grossa; sois en it. es pronuncien les
dues ss.
7.—A tty i ccy correspón la 9. Així plattea
bracchin donen plaça i bra9.
Els fenómens de debilitad.° es compliquen
amb la caiguda de les finals. Així: sapet, sa
be, sab, sap, la b, dones, a l'esdevenir final
torna a ésser sorda.
Aro_13 les sonores: bibit, beve, bev, beu, la vi

gramáties
ca

dones, (luan és final es torna u; igualment
esdevé aquesta transformaeió per contacte
amb una r, així libra dóna lliura. Amb la d
s'esdevé la conversió en una h, i essen_t finaJ
en u. Videmus, vehem; vide, vede, ven.

vecin (tx)
vicino (tx)

3 veisin
1 voisin (z)

(prov.)

Cat.

vezin
vehí

Port

vizinho
vecino (sonor

Dicen.do, dihent; dicit, diu;
-

casa

forta

Violan

Cast.

3.—La s sorda, freqüentíssima en el llatf
elássic, es converteix en s sonora en les ma
teixes regions que converteixen les plosives
sordes en sonores.
Rum.
It.
Fr.

en s

Me(n)se dóna més amb s sorda per ésser
final, peró me(n,)sata, mesada.
4.—La c palatal, en mots eom recipere, del
ilati vulgar, proeedent del só velar del liatí

Cat.

savoir

sonora

relativament modem.

cast.

sapere

s

clássie, es conserva sord en rum. i en it. En
cat. desapa,reix i és substituit en l'escriptura
per una h, convertint-se en u quan esdevé
final de paraula.

g

»

eat. haver
habere dóna fr. avoir
vidére
»
»
veoir, voir » V eher

plaga

367
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ant.)

pace, pau.

5.—El nexo ty desapareix i en son lloc s'es
crin una h en cat. ant., 1 esdevenint final,
per caiguda d'alguna iletra, es converteix
en u. .Aixf ratione del ilatí clássie, que és ra
tyone (pron. ratsone) del vulgar, es conver
teix en rahó; pretiu, puteu i palatiu donen
preu, pon i palau.
6 —Les consonants dobles pp, tt, cc i ss es
converteixen en les senzilles corresponents.
Aquesta regla eompren tot el domini novo
llatí lievat de l'it. Així gutta sois conserva
tt en it., en fr. maigrat d'escriure tt es pro
nuncia t, essent l'escriptura tt moderna de
guda a una preocupació etimológica deis

Al eaure la eonsonant intervocá,lica, les
dues vocals poden formar síl-laba apart o
ajuntar-se, constituint un diftong o formar
i
una sola vocal, eom cocina, cohina, cuina
recentare, rehentar, rentar. Les que callen
en eat, són d, h, u; ty, h, u i c palatal, h, u.
El gran nombre de diftongs en u que hi ha
eat. és degu.t a aquesta vocalització. En
fr. i en prov. hi ha la voealització de / en u
en sírlaba inversa; altru dóna en fr. au,tre;
també en port•outro.
en
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