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evocacions historiques, la finor
seva crítica humana no són pas

aguda
mera

velles perdudes pels qui l'havíem estimat :
servant en el record la tensió de l'amor
en

devinarem gairebé quina hauría estar en ca
da moment d'interes la seva nerviositat i la
seva

paraula,

i ens indignarem
rectitut i somriurem

una

mica
mica

amb la seva
una
amb la seva ironía. Recaptarern d'ell el res
pecte deis contraris, la lloança del valor deis

contraris, la fidelitat cavallerívla a l'ideal
convingut fins quan es mustiga, l'amistat in
exhaurible, el culte fervent de les valors es
pirituals, el bon seny temperador, la quie
armoniosa de la vida.
Ha estat un gran advocat, un gran ora
dor, un gran polític. Advocat : aquest nom
nobilíssim el dugué no solament amb ho
nor, sinó amb esplendor. No solament fou
l'advocat honest, sinó l'alt advocat. Tenía
la gran vocació i el gran ideal jurídic. Les
mediocritats pululen avui en aquesta formi
dable disciplina del Dret : una ignorancia
espessa al-liada a una gosadía sense digni
tat la sollen; i malmenen adés i ara : la gent,
desorientada, arriba a considerar l'advoca
cía com una malura social. Per() un advocat
com en
Sunol, de la més pura tradició ju
rídica catalana, advocat de gen_i i de seny,
és una de les forces humanes més podero
ses
dins la vida social, on fixa l'ordre, re
parteix el poder i extén els dominis de l'e
quitat. En el nostre poble, l'amor al Dret
havía arribat fins a la superstició, i no hi
haurtá ver recobrament de la nostra concien
cia fins que grans valors jurídics com en Su
nol no li retornin el sentit de la llei. Car
tot ço que és vivent necessita la llei, com
tot
ço que és abstracte la llibertat.
De la seva oratoria, no cal dir-ne sinó
que amb les d'en Joan Alcover i en Cambó
dugué a son més alt grau d'ag-ençament i
d'eficacia el verb catan.. Els que tinguérem
la inoblidable joia de sentir-lo, no perdrem
tut

_De

raonar

misteriosa deis cels. La vibració del seu en
tusiasme patribtic, el romanticisme de les
de la

La personalitat

tes que

bellament,

seves

R. RUVABADO.
El discurs

L'honor de la patria viu, inés que de la
brugidora deis vivents, de les substan
cies immortals. Com diu el Bernat Metge,
«l'esperit no mor e de consegüent no u és
irnpossible parlar» Podrem encara, doncs,
tasca
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el

en
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El bes

-

mai la admira:ció de la seva inefable ciare
tat, de la seva naturalitat sinceríssima, de la
seva lbgica, del seu amor delicat i de la seva
generosa indignació. L'art en eh l era gaire
bé la mateixa vida. I la seva passió no fou
mai tumultuosa ni el seu entusiasme inele
gant ni la seva sinceritat incorrecta : un
equilibri subtil donava als discursos d'en Su
nol aquella ponderació lluminosa i vivent
que és la Inés alta gloria de l'autentic geni
de la mar més blava.
La política catalana u deu una part .de.sos
exits. Des que en Sunol ingressá al casal
que després fou la Lliga Regionalista, oferí
al gran desvetllament patriótic, al costat de
nostres

dal,

en

homes, en Prat de
Puig, en Durán, una

la Riba, l'Aba
activitat -ferven
les organitzacions de tota mena,

tíssima en
com resplandí en aquella tasca selectíssima
dins l'Ajuntament de Barcelona al cpstat
d'en Cambó
aquesta activitat cal confes
sar que no la retrobá un cop es
desglosaren
alguns elements esquerrans de la Lliga Re
gionalista. ?Era perque, com deja un bell
poeta catalá, en Sunol, políticament, era
trencadíç com un cristall massa preciós ?
?Era perque sentía més l'acció en nom de

tot el complexe d'una patria que
reivindicació tribal, adhuc havent

no

pas la

estat par

tidari de rornpre amb la Lliga ? ? 0,. perque,
com deia ell mateix, considerava una
errada
que l'Esquerra volgués apoderar-se de la

majoría barcelonina, encara ineducada i que
temps havía de romandre sota el poder
d'un demagog castellá, i li semblava que
hauría estat més pur i fins més eficaç cons
tituir una minoría crítica, lliberal, espero
nadora de la evolució catalana ? El cas és
que les seves qualitats polítiques,
sempre ex
cepcionals, no seguiren palesant-se més que
en ocasions ben senyalades i
distants, amb
greu malhumor de sos companys que per
díen el temps quan el volíen reentrenar.
Així, doncs, el seu valor de polític doctri
nal catalanista, de municipalista, d'econo
mista, de parlamentan—un deis valors més
positius de la vida pública catalana de tots
els temps—deixá d'influir
directivament en
la política per dissort de
tots : i la Lliga
Regionalista, a desgrat d'una momentania
esperança produída per la escissió, conegué
la més greu de les
malaurances per una for
ça naixent i dotada d'un
rápid sentit de pe.netració i domini : la manca d'un enemic in
per

tel-ligent.

obertes al temps i a
remats
satisfets s'aco
els
l'infinit, on
tarda
i s'ha acabat
tornba
la
quan
bien
bovers
ens
han reb-ut
Els
pastura.
la
amables i ens han fet °frena de ço que
bonament podíen. I nosaltres hem con
versat amb ells, i hem rigut amb ells i
hem xerricat el galet amb ells dintre la

pletes

les lliures

D'Excursió dial ctal
ciencia...,

VII

En.fonzern-nos frontera enllá

sense

rezels ni duptes! Que un excés d'amor
mal entés per tot lo nostre no'ns privi
de la sana orientado per trabar la llum!
Recordem-nos que per massa estimació
les mares retenen els fills a les seves
plantes, per por de lo que podría succeir-los si s'allunyaven d'elles i que
obrant així comprometen sovint el Ilur
previndre. Ja som prou grans i hem de
saber a qué atenir-nos per no desviaren nostres
nos i hem de tenir prou fé
coratge.
perdre'l
principis per no
Bé ho sabem prou i no és precís que
Graus a Benasens lo recordin que de
que, ribera de l'Essera amunt, la gent
parlen en castellá. Ja ho sabem que'ns
será necessaria una tensió d'esperit continua per parlar una llengua que tan.t
divergeix de la nostra. Peró deixeu-noshi anar també a estudiar-la amb el mateix deliri, que no sera tant castellana
vivint com viu tant
com molts pensen
catalana.
Quan haurem fet
aprop de la
l'in.dumentaria
fonél'escorça
de
saltar
atansarem
al
cor
mesura
que'ns
i
a
tica
del léxic no és possible que no descubrim fibres conegudes, ni replecs de
temps pressentits ni lligaments enic-

mátics somiats. Deixeu-nos prescindir
del parlar de les classes cultes i faciliteu-

oir al poble quan torni comentador de les treballades. Ja veureu
de quin castellá-aragones més catalá farem collita.
Car, segons expressió de
mestres,
els dialectes no desnostres
apareixen així com així de la vida i si
nos

poder

jorn fatal ho intenten, avassallats
per l'embranzida potenta d'una llengua
més sortosa, no ho fan sense un previ
donar i pendre, sense una lluita obstinada que acaba en molts indrets amb

un

una

ferida de mort

que sacrifica l'ad-

versaria. I després, que

hem d'entetenim a casa?
rar.nos del veYnat que
passar
revista deis
Que no hem de
continúen
i on
tocant-se
camps que
es
l'altre?
a
el
tránzit
de
l'un
és tant fácil
Que no hem de parar esrnent amb els
desertors o immigrats que puga haverno

hi procurant esbrinar fins a quin pun.t
T en fi, la
es mereixen nostra confiança?

ROvil(
Rambla deis Estudis, núm. 8

•

es

criaturera la ciencia
saltar majestuosa per sos
tant

que no pugui
cur
immensos dominis i de mires tant
peu
contentadiça
al
s'acobardi
tes que
encontri?
que
muralla
de la primera
Quan després de la jornada ens tanquárn avars en la cambra i amb repetiarnoixem
da voluptuositat sempre nova
«interrogatodels
les fulles rebregades

absorts un «magnifiprofá
que tot ens il-lumicat» de caient
perdut
si haguessim
hauriem
na. Quan
parlar hudel
mostra
pendre
deixat de
comprenem
Ara
pobles!
d'aquests
mil
Penllepoliment deis filólegs alemanys i
francesos que, segons els d'aqui ens

ris»,

entonem

conten, hi tenen llargues setmanes passades fent estudis i palpern la raó que
tenen quan ens fan «denteta» amb els
comptes-rendus deis anuaris de 1' école
practique des hautes-études de Paris o
exposen noves teoríes aventurades
ens
per a explicar nos fenórnens del catalá
el Grundriss de la:filología románica.
I en realitat que aqui existeixen etapes
antigues de fonología per les quals
haurá passat el catalá en el decurs de la
formes
seva historia, es innegable. Les
persones
segones
i.-1ets
de
les
en —ats
en

deis verbs son un d'aquells
arguments que no fallen, per no citar-ne
d'altres que exigiríen disquisicions entre.tingudes. I ço que diem deis dialectes
castellans-aragonesos pot dir-se també
del gascó-aranés en les seves variants
curioses dintre'l petit radi d'extensió
deis

plurals

que cau a Catalunya.
En la població extrema, aillada de
França per les cadenes de muntanyes i
per les tofes de neu que fan els ports
inaccessibles, a Benasque se`ns ha aca-

bat de revelar

l'importancia científica

del dialectes fronteriços. Pot-ser perqué
aquí les circumstancies ens han sigut
més propicies i ens han nermés anar
tant enllá com volíem en nostres observacions. Una eixida que hem fet cap a
la vall d'Astós trescant per reconades
selvatges i creuant barrancs i rius esvalotadors per damunt de ponts ací de
vigues enllatades, més avall d'esilaviça
des de neu que mai ningú veu fosa, ens
ha conduit als «corrals» esplérdits, a

Cada tarda
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pobra cabanya
sobre les

preníem

aclofada mitg-ajaçats
molsoses, mentre
desdir
i admiravem- i
a

sarnarres

notes

dibuixavem aquells plats i caçoles pa
triarcals de fusta, aquells tallants de
llenya curiosos, aquelles lloses monu
men.tals feixugues i ens enduiem un,
saler venerable per mostra. L'ordre de
les idees era un bon xic diferent del
viscut fins ara,

peró

menys interes

no

El dialectóleg fruía indescripti
blement notant. adelerat, per ex.emple,
sant.

pintoresca terminología

existent per
les diferentes edats del bestiar
boví i de llana i el foraster que fins avui
coneixía la vida pirenencá deis pas
no
tors, s'esborronava adés sentint relatar
la

designar

d'eixides

pides

impensades del llop

caceres

p.erilloses,

d'intrá
observant
adás
o

I

montanyenc revingut de cama j1
ferma i bras fornit apretava punyent
narius d'una
sos dits de ferro dintrels
indómita
fent-li
torçar
el cap ba
vaca
toçudament
subjecta
per
palpar-li
nyut
ma
el
braguer
infiat
de pen
amb I'altra
com

un

rnarn. elles colorades.
Beatus ille qzti procul negotiis com elsaa
hornes primitius, dic entre mi, torn.ant la
vista enrera i despedint-me altre cop
d'aquella bona gent in.génua que deuen
comentar estranyament la meya visita.

jantes

I mentre absort

en

fondes rneditacions

huma'nes m'allunyo

de «rnuntanya» sen
to ressonar monóton i espaiat el picar
escambeller del «truc» d'alguna altra
remada invisible que fa la recullida a
l'hora solemnial de nit ja entrada. El
poble ja s'ovira al Ilun.y amb les seves

teulades de 'loses negres

blanquejants

ser a casa.
de color de lluna... Ja
de la
orgullosos
Denla nassarem balanç
profusament
als
feina Lta i escriurem
mantenen
obliden
i
en.s
arnics que no'ns
coratjosos i forts amb ilurs missives.

tornern

P.

Graus i Benasque

io

BARNILS

Juriol

de 1913.

La es
El naillor Café és el torrefacte de
trelia.—Carme (Davant de Betlem).
'

Sopor-coced

El Saló rnés elegant de Barcelona

a

la sortida deis

per

banquets i lunchs
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El Sentiment de la bellesa
Venir al món, paratge de sofriment i recó
de tristesa, assedegat de l'essencia divina de
ço que és bell, buscant tot el sant dia el ras
d'aquest cap de caga que no té parió so
tre
bre la terra, escorcollant-ho tot com aquell

qui

busca

una

agulla

en

un

paller,

i

bar-la mai de la vida, sinó de tant en tant
en alguna que altra obra escaducera, és una
bona pena que, afegida a les moltes que s'en
passen, fa perdre l'oremus.

L'home que, no se sab per quins cinc sen
-sous, neix amb la flor als ulls i sota la aixella
porta el de) de veure l'essencia innominada,
si está dotat d'un desig digne d'aital essen
cia, és rnés de plányer del que sembla, per
que, tal com van les coses, se troba demnat
seus desigs.
a viure lluny de l'objecte deis
Verament, valdría trenta mil vegades més
perdre aquest de, meravellós i tornar-se com
l'immensa majoría de la gent, perque l'ob
jecte que'ns ocupa fa venir una set espanto
sa
na

que res d'aquest món la pot calmar i dó
a l'home una fam que fa la bellesa tant
com el pá que menja. Sense ella
li plau: tot el cansa i amoina. Les co
despullades d'aquesta essencia que l'ho
dotat ovira de tres hores lluny, en comp

necessaria
res
ses
me

de calmar-lo li fan horror ; les contem
pla babejant talment d'ira i demnat a viure
entre elles acaba per di-ls'hi el nom del porc
passa una vida de les més tristes.
Per bona composta, com si aix5 no fos
tes

,,

prou, ha de viure entre persones i personat
ges deis que si molt convé no'n té res que
dir, pere) que no havent estat degudament
dotats per la Naturalesa, no tenen ni de Ile
vant ni de ponent la visió de la divina essen
cia i que al veure l'aimant de la mateixa
cercant-la desesperat, el prenen per foll,
partint del principi que cerca una cosa que
no existeix, perque ells
no
l'han vista mal
ni en cel ni en terra.

Siguem imparcials i dem a -cada ú el que
sigui seu. Aquestes persones que careixen
del de) de veure el millor del món, tindríen
prou motius per agafar els assedegats que
diden nit i dia i fer-los a trogos perque de
la boca d'aquests malaurats no'n surten res
més que irnproperis contra els que no po
den veure go que ells tan.t desitgen, com sí
els que han nascut privats d'aital visió, abans
de néixer haguessin dit que no la volíc-n i
que

no

n'havíen de fer

que no veuen cor que no dol, podríen dir
als assedegats aquestes o semblants parau
les : —Crideu tant com volgueu i esgarga

melleu-se

tro

no

Els que no poden veure el millor del món,
tranquils sobre aquest particular, perque ulls

contra la natura, pero no'ns feu
pagar la festa a nosaltres que no hi tenini
art ni part ni sabem: de que us les haveu
ens fa l'efecte que us queixeu per
vici, per
que quan ens mostreu un objecte impregnat
d'aquesta cosa i ens dieu : Mireu's-la
aquesta és l'essencia, és igual que si'ns di

guessiu Llucia.
Els veritables assedegats, al bell mig de

malaurances,

no més tenen esma per
la Naturalesa que els hi, arren
qui de les entranyes aquest de) terrible que
no pot ser satisfet en totuM, i diuen :
—La gracia, l'armonía, la grandesa, la
sublimitat i altres qualitats que són del gust
de tothom, hauríen de ser els únics desigs
deis homes, no pas l'essencia meravellosa el
desig de la qual no'ns deixa viure. Quan la
Naturalesa ha dat aquesta gracia, aquesta
armonía, aquesta grandesa i fins aquesta
sublimitat, la gent ja ho té tot i nosáltres
no tenim res.
Que en fem de la gracia, de,
l'armonía, de la grandesa i de la sublimi
tat, si están despullades del que més desit
gem en aquest món ! Per una espuma d'a
questa essencia que ningú ha definit, dariem
totes les gracies, totes les armoníes, totes
les grandeses i totes les sublimitats hagudes
i per haver. Les gracies, les armoníes, les
grandeses i fins les sublimitats van a dojo.
Mil ciutats les ostenten ; carrers i places les
llueixen i al món n'hi há més que un foc
no'n cremaría, peró l'essencia esperada amb
candeletes i que tantes vegades ha valgut el
•dictat de foil al que la sol-licita, no Inés- es
troba per etzar i encare.—
Aquests malaurats passen la trista vida
revolcant-se per terra i mocegant-se els
punys i no saben que cosa és una hora bona
i estem segurs que ja firmaríen de no tenir
el sentiment de la bellesa, perque el plaer
que els hi dóna no compensa ni de molt les
hores negres que passen al veure-s'en pri
vats, podent dir que la poca essencia innomi
nada que veuen en aquest món no més els
hi serveix per fe-ls'hi bailar l'aig-ua als ulls
i encare els hi és per m:és pena.

tantes

demanar

a

FRANCESC

res.

PUJOLS

.cia i contra l'honestedat. La moralitat no ha
suprimit cosa ninguna del patrimoni de la
naturalesa, pere) ha donat a cadascuna un
sentit i les ha condemnades quan eixíen de
liur sentit : que era eixir de Hui-- veritat na
tural o adquirida, i, conseqüentment de llur
eficiencia. El bes obligat, el bes estúpid, el
bes convertit en scie d'una mímica degene

rada, és, doncs, immoral, i n'atalaiareu la
conseqüencia en el choreig que motiva, car
és tradicional gairebé en tots els cinemate)grafs que, a cada bes del film, la ramada deis
calets mogui els llavis d'una guisa onomato
peica, amb una idiota i extraordinaria jubi
lació interior. En canvi les ánimes delica
des—car és evident que hi há. *animes deli
cades que van al cinemate)graf—experimen
ten, davant la prostitució del bes, la repug
nancia del mateix, com diría qualsevol es
criptor sense literatura. Llavors creix en el
santuari recemdit i púdicament velat de llur
esperit, un sentiment d'enemistat envers
go que, bellament usat, és senyal graciosíssi
ma d'una fusió immortal : i un no sab que
cosa és
pitjor dany i calamitat, si que del
bes s'apoderin i el maseguin i el sollin elS
indignes, o que els dignes se n'apartin i el
rebugin, amb un estremiment de fástic,
adhuc en els casos que resplendiría
i multiplicaría venustat.

en

licitut

S'ha.vía dit, i el lector ho haura sentit mil
vegades, que la Catedral mig-eval era la en
ciclopedia de l'humil : la biblioteca de l'anal
fabet, com diríem ara. A Espanya tenim
quelcom pitjor que la gent que no sab llegir,
i és la gent que'n sab i que odía la lectura.
Per aquests, la enciclopedia és el cinemate)graf : mai el llengolet blanc, per on el film
circula, promou tantes admiracions, tantes
emocions, ta.ntes rialles com en la gent que
mai no adquirí l'hábit de la lectura, o el
perdé bentost. La dita mena de públic sol
ésser honrada, pacífica, de comprensió mi
grada i lenta, d'una virtut sense grandesa,
d'un moviment sense gracia, tota ella... bo
vina, i morint-se qualsevol dia de feridura
per manca d'un corcó espiritual.—Veu's

aquí, doncs,

una

tercera

categoría de públic

:

són les ánimes vils que acullen el
bes amb un infame xerrup ni les ánimes se
lectes qui detesten go que la baixesa calcigá,
decerptam olivam. No són pere) un element
menyspreable. Es possible que sigui una
gent semblant la que soporta la gloria de
l'Irnperi Alemany, amb la mica d'aventat
ge que dona una aplicació toguda. ? Quin
será l'efecte del bes repetit davant aquestes
categoríes de públic ?
aauests

no

Es conceb que en els vils el resultat será,
raó del vici, l'esterilitat, com en els aris
tócrates de l'esperit será l'esterilitat per la
castedat. Peró en la gent planera, limfática,
per

El bes

en

el

Ginema,tograf

badoca, riolera, admiradiga
indueix a
que no falla
tot

creure
en

cap

i inintel-ligent,
que el repetit exemple,
de les págines de llur

enciclopedia,

res

beu que certs psiquistes realitzen pel contac
te la comunicació del pensament : aquelles
parches realitzen la comunicació de la llur
manca de
pensament. De l'unitat gloriosa
de l'amor no més en viuen una caricatura
barroera, el refrec mone)ton, regressió bes
tial.
El mateix esdevé en el film, en certa ma
nera.
El bes és esdevingut automátic, la
tiguillo avorrible. La g-ent s'hi besa perque
no sab fer res més—fóra d'empaitar-se. El
bes, des del instant que no és llenguatge
de moments escullits, sinó de tots els mo

sa

ments, esdevé

1111 i darrer
Tots heu reparat en el Cinematógraf, so
la fosca, entre el públic més arreconat
protegit, certes parelles de cares inexpres
sives que es palesen el llur mutual afecte per
rnijá no pas del complexe espiritual i sen
sual del Ilenguatge,
sine) de sola acció mecá
nica dels sentits, costum abominable i de
gradant. I bé, creieu que gairebé sempre
aquest costum delata una gran penuria de
pensament, un esperit sicut tabula rasa.
ta

Aquenes pareIles no cogiten, no tenen
Per dir-se. La liur
vida és instintiva. Ja

un

pecat

contra

la

intel-ligen

els será un estímul ple d'efi
ficacia. Es besarán i s'entr'arnarán, i llurs
unions serán fecondes i, com ja hem dit que
els altres tarannars, per raons ()postes, no

perpetuarán, Catalunya s'anirá omplint
exclussivament de la gent del —Al, al!, del
ara!1 i del Ara vegi, i és de témer que la
es

esdevingui un paradís massa fat.
Aquesta gent ha fet l'exit del cinemate)graf
el cinemate)graf fará l'exit llur. Ha estat
ben bé el cinematógraf, amb referencia a ells,
la inexpressió donant qualque bealitut a
la
incomprensió, i aquesta mica de beatitut els
plasmara ara i en l'esdevenir. Qu1 diables
passará en una terra sernblant amb l'arqui
nostra terra
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d'en Gaudí, amb els monuments que
haurá deixat aquest home genial i impre
vist ? Esgarrifa pensar-ho. Triomfará la
ciencia política de les Cambres de la Pro
pietat, tothom creurá que són primer les ca
rreteres que les escoles, es tornará a la pin

boer, sobre l'escenari d'aquell Ko
losseum de Karlsruhe descaradament gran i
nú, sota una Ilum descaradament criúa, no
més disfregat que l'inter
anava pas gaire
pret que al comeng de nit, plaía al públic
encuriosit del flamant Ueberbrettl amb la
alegra i moguda cangó de Liliencron, Die
Musik Kommt, o amb el quadret carnava
lesc de'n Wolzagen.
Més aviat em sembla que si caigué l'Ue
berbrettl es perqué la perseveranga i la re
presa es fan virtuts árdues d'aguantar, de
vegades, virtuts que en Gual i els seus co
operadors ens n'han donat aquí un aun i in
oblidable exemple, i també en Graner in
marxa

tectura

la música patriótica, i
al teatre de carreró ; i tal vegada es ressuciti
fins i tot la y.
tura

sentimental,

a

C. Riba 13raeons

Bucóliques

Les

Virgili

de

Llibrería d'Alvai
Se troben de venda a la
Administració.
nostra
Verdaguer i a la
Preu: 2

BELLAFILA

pessetes

Crónica vella
(Acabament)
Advertint que el meu parer sobre els deu
pactes de l'Ueberbrettl, exposat en els cinc
anteriors articles, s'ha d'entendre limitat a
les guantes poesíes amb les quals contribuí
cada un d'ells al nou teatre de Varietats,
que aital parer no toca en res a la seva de
més producció, que en alguns abarca el tea
tre, la novela i la poesía i en gaire-bé tots
les dues darreres, acabaré exposant els at
zars de la empresa.
Aquella manifestació un poc enjoiada i un
poc nafrada de les joieS i de les miseries que
el present hi en.comanaven, no
podent-se salvar totalment del desordre,
de la passió morosa d'enterrar-se o de l'abús
de forces vitals retratat en alguns deis
cants, aquel Ueberbrettl, amb els somnis de
en Bierbaum, amti el caient teatral i contem
poritzador que en Wolzogen hi infonía, va
tenir d'entregar-se en plena joventut. Abans
la tradició

o

de comengar el primer article d'aquesta cró
nica vela escriguí al amic Manén que alla
vares es trobava a Berlín, i que anys passats
en una
de les seves anyals estades a Ale
rnanya era gentilment rebut a la llar Wolzo
geá:i Icrec que treballa i tot en col-laboració
musical amb el matrimoni artista ; i li de
maní que m'escrivís quina carrera havía fet
aquell joveníssim Ueberblrettl que jo havía
deixat al comeng d'una nit de diumenge del
any 1902 il-luminada de celistia, en una es
planada de la ducal Karlsruhe.
I en Manén fidelíssim em contestava :
«Wolzogen ? Ueberbrettl ? Tot ha passat a
la historia, tot ha estat un bell somni el
despertar del qual fou forga penible. Des
prés del primer any que l'éxit sigué formi
dable i únic, que'ls diners entraren per mi
lers, el pobre Wolzogen ajustá un Teatre
expressament reconstruit per a Ueberbrettl.

Editorial

tista-

tenen.

.

Es que la gent encara entraven a PUeber
brettl. per curiositat, i en canvi al Kolos
seum, al Kursaal, ja hi entraven per hábil,
per vici, diría, com entren moltes families
al cine i a la sarsuela, que en el tocant a la
diversió es governen per hábits o per cor
rents i no per doctrines.
I és ciar, es necessita gran reserva de di
ners i de paciencia per aguantar fins que la
curiositat s'hagi tornat hábit, sobre tot quan
l'altre hábit ja ha arrelat ferm.
I una prova, al rnenys en aquest cas
FUeberbrettl, de que el temps hauría gua
nyat, és que, segons revela la última part del
Manen, els esdevenidors
text d'en loan
s'han aprofitat del que no pogueren gau
dir-se els qui hi havien posat ránima. Cal
gué que en Bierbaum enterrés els Seus som
nis i en Wolzogen els seus diners en la em
presa per que avui uns cabarets
trobin la vida a Berlín.
Erí Bierbaum ja és mort i en Wolzogen
amb els successius milers de novel-les ve
nudes, amb el seu esperit ubicuament cop-k,
gador de la vida, amb la passió satisfeta de
construir, se n'haurá Drou acongolat d'a

nya, i ara, a causa precisament d'aquells
acostumat
exits i,volzogenians, la gent s'ha
artística,
a la talula
quasi
a
la
varietat
tant
revolta quasi distingida, que tots els nous
cabarets que han vingut a Berlín s'hi sos
»

que el
un no pot menys de retreure
pare
del
de
Wolzogen,
Karl
August
baró
literat era, a la naixenga d'aquest, preclar
Intendent del Teatre de Breslau, la ciutat
nadiva de Ernest, amb la recanga que la

Aquí

Aquí ma
no faci de dos homes un.
teix a Catalunya fa tristesa pensar en coses,
de les més triades, que cauen també, em
temo, perque la natura no ha posat en un
sol home amb les llums dels creador les de
natura

_

l'intendent.
Altrament, la presentació als ulls de les
Varietats literaries, i el repertori variat i
oportunista no eren pas cosa tant inassimi
lable al públic, amb condició de poder
aguantar. Jo responc que a Karisruhe, Li
liencron i Wolzogen, sobretot amb les can
gons jubilants, desDertaven aquell indubta
ble entussiasme per la majaría. Tampoc els
públics de Baden i de Würtemberg no pro
testaven Das quan la innovadora Hella von
Schmidt inmiscuía en ple Kolosseurn, entre

quell

desastre.
En auant a mí, segons parer personal,—
tot el contingent que's vulúa,— encara que
veig en l'Ueberbrettl, a més del fracás eco
nómic de'n Wolzogen, un altre fracás to
cant a Bierbaum, el de la seva idea de la
lírica aplicada, que degué veure-la en l'Ue
berbrettl ben imperfectament encarnada,
cree que les poesíes dels deu aplega.des en
el libre de Brettl-Lieder són mostra escu
llida de la moderna cangó i de quelcom de
les tendencies de la poesía alemanya al bell
tombant del segle dinou al segle vint.

d'un «número» de cuplets a la moda
rutinaria i un exercici d'acróbates, la xa
mosa cangó Rosen de'n Bierbaum, o la dol
ga salmodia use amb letra de Wedekind.
Si es diu per no se quantessima vegada
que els públics d'avui valen davant d'un
escenari coses que els entrin pels ulls tant
o
més que per les orelles, diré que'l can
tant que per aquelles tardes de diumenge
vespres s'emportava el públic sortint dis

fregat de Kruger o com a inválid transwaa
lenc en trajo de campanya, als acords de la

Ibérica, Balines,

it

semi-literalrs

mig

7.
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molant els diners a la seva propia fantasía
ferventa i incondicional generositat d'ar

Fou
I allí deixá guanys, prestarns i crédits.
allavors,
el
obstant,
des
de
un desastre. No
cabaretisme semi-artístic nasqué a Alema
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La

sota el pes i trontollant per l'embalúm. Dsú
plenes les man.s j curulls els braços, i les
espatlles, i els iloms i el cap. Fóra portes li
surt un pastor :
—Home Bó, em durás al
marxant de Cabura aquest cove de llana ?
—Fill meu, ja ho veus tú mateix. Gaire
bé no puc caminar, i una criatura tocant-me
em faría caure a
terra : mes, si jo et digués

Obstinada

L'orgull de

la victoria contrau

son

llavi humit,

dreça encara i en tensió
pit:
de l'ultima embranzida, crudel i
mesurada,
l'airat fuet tremola a dins la destra alçada.
tors

son

es

es

son

que izo, si

que

nova

disfreça,

carn

que't

de

Nagara qui

el
pesantes
munt

Parla Vánima
d'aqueixa carn
l'esplendit món,
per

ro.on

amic el

o

feixuga,
prometença
lleu Inexpressable,
en

deixes
per

será llavors ma bertamada, patria,
i al foc sagrat que al damunt seu s'abranda
La terra, lloc de doloroses glories
amors mentits, vulgu_es o no em. govern.a.
Mon feble drap de vestidura humana,
mes que elm i escut, és conductor d'ofenses.
Companyes lleus ja deslliurades ara,
oiu mon plany i mon conjur oui-me:
a mí veniu en alambor divina,
deume les mans, i que enlairada em vegi

ARDERIU

apólegs

bessó

meu d'ánim.a,
d'encendre

sabría mai defu
un somriure
dient-li que sí; com sabría resistir el seu
enuig dient-li que
?
Per aixó la gent de Nagara u
diuen
Pl-lome Bó. I ell en té tant exacta con
ciencia d'aquesta consagració que entén que
si deixés un
sol moment de fer bé a altre;
borne, llavors perdría el nom: si hom vivent
Pogués retreuré-li una sola mercé negada

gir

en

com

mon

germá

J. M. López Picó

be oblidada, ehl ja no fora més l'Home
Bó de Nagara.
L'Home Bó surt un dia de Nagara per
anar
a
Cabura, al altre banda de la mun.tanya on neix el Cophen. I, sabent-ho la
gent de Nagara el volta, arrib cistells i ám
Lores i farcells nombrosos.
—Home Bó, vols dur-me al meu fill
aquest cistell de fruita ? Home Bó, vols dur
me al meu germá aquest feix de roba ? Ho
me Bó,
vols dur-me al meu parent aquesta
gerra de vi ?
L'Home Bó es posa en camí, doblegat
o

beire d'or

un

i gemmes

a

les

mans.

meu

venerar

ningú,

i

ara

l'home que no té un izo
refuses afavorir-me i rebut

com

S'agombolen damunt l'Home

1.-L'home bó
coneix l'Home Bó de Nagara ?
No hi ha memoria
de cap refús seu a hu,
mana petició
1—Si tot hom és germá meu

fulgurant

ques, la llana s'és escampada pel camí.
Els sacerdots del Temple esperen les Ilan
ties mirifiques de randes de cristall : mes se
són esmicolades al pujar la dura i rocosa
m.untanya. De tant carregat, l'Home Bó ni
ha pogut girar-se a cullir els bocin.s pel ca
mí.
Bó de Na
els parents demanant ço que per
cadascú és encornanat. Amb el gran pes,
les gerres són trencades, les cistelles aixa
gara

no

cristall

Da
hom les

terra.

posa

son
camí i enfila dolorosament la
muntanya aspre i esquerdada on neix el
Cophen. Cent voltes cau i es redreça amb
penes i treballs entre mig de roques i tim
bes.
Arriba per fi a Cabura i surt el promes,
primer que tot.—«On és el beire d'or i gem
mes ? »—Ai, el beire amb els sotracs és cai
gut i perdut pel camí.
Fa el marxant de liarles : «I el cove del
pastor ? »—Esborancat per les punyentes ro

esforç a les regions serenes.
Que jo sabré dins un dolç cant lloar-vos
com mai oit pels immortals sería.

Qui

llana,

repren

per vostre

a

pirámides

ningú.

per

mans en

ges el meu prec com un traginer qualse
vulga ?
Es una conciencia fer plorar una noia. El
beire d'or i gemrnes és col-locat a dalt de
tot de la cárrega que trontolla. L'Home Bó

podré—o goig suprem—purificar-me_

Tres

cove

no

un

de
de
de

Ilágrimes.—Ja no puc més. Una engruna
no rnés, i cauré extenuat
a terra.
Fa la noia : —Hipócrita! Es a dir que et
deixes dir «l'Horne Bó de Nagara» i et

força

cLEMENTINA

gran

té

cau

promes de Cabura ; porta-li i que
l'Amor faci curtal planera la teva vía.
—No, no ; —fa l'Home Bó, regalant-li
—Pel

que m'és per vil
mostrat

som

treballat com randes. L'Home Bó es posa a
caminar de quatre grapes cap a Cabura.
Hm/1 u sornriu agraít.
Al 'lindar del bosc, una donzella l'espera

mor

voltal

dins el fang haurás renós,

no

L'Home Bó

somrient,

Quan

sense

Da.munt les cistelles i les senalles farci
posa el pastor el gran cove de
llana :
l'Home Bó -es doblega tant que la barba li
escombra la terra davant els peus.
Davant el forri de vidre, diu hom: —Qui
ens durá ;al Temple
de Cabura les llanties
sagrades ? —Ah, sí ! Vet-aquí l'Home Bó

creu

d'aquesta

de mí

fóra més l'Home Bó de Na

des

la troba tant enterca

invulnerable l'estada de son cor.
O pobre cor que't migres dins la fredor de

t'apartessis

no

g-ara.

Ha flagellat el rostre d'aquell ardit infant
que tot encés de joia i al ritme ciar d'un cant
prometedor de gloria, se us apareix a voltes,
pren vostres preferencies que abans anaven soltes
i dolçamen.t les junta, fent-vos del goig
esclau.
Mes ella, la obstinada, de pit estort, el frau
pressent, i cada volta que el lleu infant la cerca
vestint

tu

riu-re, jo ja

tots

fades, tot perdut.
Agafen pedres i les llencen damunt de
l'Home Bó de Nagara. —Mira, li diuen,
co

que

ens

nas

maImenat. 1

Bó de Nagara ? Ments. No

tu
ets

impostor.

ets

PHome

més que

un

L'Home Bó fuig a la muntanya : plora
pica el pit amb códols.
Com tornará a Nagara, l'Home B6? Qué
dirá al vidrier, al pastor, a la n.oia, als veins,
als parents ?
A cops de pedra reben els
de Nagara
l'Home que no té un no per ningú. Quan
les pedres fan un túmbol damunt el
seu cbs,
hi posen una inscripció : «Aquí morí per en
ganyador a.quell que fingí bonesa i malmená
trencá ço qui era deis seus.»
i

es

R.

RUCABADO
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França, les estisores legislatives han tallat
d'un sol patró, de la mateixa tela, trentasís
mil exemplars del mateix vestit ; el mateix
vestít indiferentment per tots els municipis

El discurs ilustre de'n Sunol

qualsevulga

La

personalitat municipal

Ens trobem a Catalunya en pie renaixe
ment polític i social. Després de centuries
que no hi ha hagut aquí veritable vida públi
ca, comencen a sentir-se amb intensitat crei
xent les vibracions de l'esperit col-lectiu, que
aspira a sortir de l'estat difús en que mala
venturadament encara es troba, per encar
i al
nar-se en órguens adaptats a la direcció

Municipi, no com a entitat natural i
germen pri
persona jurídica anterior a eh l i
com

miliar.
solidats els interessos eco
nómics, s'inicia el renaixement : artístic, li
terari, jurídic i polític. Evocada pels inves
tigadors pacients dels nostres arxius, sorgí
de les foscors deis temps passats la Cata
lunya histórica; els poetes i els prosistes.
refinaren i ennobliren l'idioma ; la música
popular commogué dolçament el cor del po
ble ; s'afermá.l'amor a les seves institucions
Mes

un

cop

jurídiques de la terra, i les multituts remo
gudes per aquesta crisi de desvetllament,
sentiren nobles ansies de portar el seu fe
condant concurs a l'obra colectiva.
Així es com ha arribat a formar-se entre
nosaltres un ambient social més favorable
que el de abans a les expansion-s i al desen
rotllament d'una vida pública, vigorosa i
forta. El vell egoisme, fill d'abdicacions sui

cedint el seu lloc a un superior
va
d'abnegació i de solidaritat absoluta
ment indispensable per l'evolució normal i
progressiva de les societats humanes. Tot
está preparat perque la nostra, readqui

cides,
sentit

rint la conciencia de la seva vitalitat, la ple
nitut de la seva vocació, camini gloriosament
cap al pervin.dre.
La preocupació dels problemes referents a
la comunitat de la nostra vida social, no
pot apartar-se de nosaltres. Per tot arreu
sentim les palpitacions de l'anima catalana ;•
continuament ens atormenta- el desig vehe
ment de portar a les institucions polítiques
del nostre poble i fins de tot Espanya, la
llevor •de renovacions transformadores.
heusaquí perque he cregut oportú dir
alguna cosa del que he observat i del que
penso sobre una qiiestió d'interes públic
sobre la personalitat del Municipi, i en par

ticular del

nostre.
* * *

En aquest país, i en tots aquells que'l
centralisme hi impera, l'Estat conceptúa el

a

artificiosa
última ro

de sa existencia, sinó com a
creació de la seva voluntat, corn a
complicadíssim meca
da d'aquest imm.ens i
constitueix
el Poder executiu de
nisme que
Constitució de
les Nacions modernes. <la la
posará
Cadiz deia en son article 310: «Es
tinguin
no'n
pobles
que
Ajuntament en els
hagi, no podent
en que convingui que n'hi
per sí o amb
que
d'haver-n'hi
en
els
deixar
animes...», i la ac
sa comarca arribin a mil
criteri consem
tual Llei orgánica, partint de

mer

govern de la comunitat. El treball perfidiós
de moltes generacion.s de catalans, relleg-ats
pel centralisme als seus afers domestics, ha
conseguit crear una gran i sólida riquesa. I
retorna
aixi com la salut de l'organisme físic
tamIDé la
ses energíes morals a l'home, així
força económica vigoritza i desperta la con
ciencia esmortuída de molts pobles.
L'apartament quasi bé absolut en que vi
per
víem dels negocis públics, havía acabat
catalana.
matar tot sentit social en la vida
es
Un feréstec individualisme dominava els
poc
polític,a
ocupació
semblava
la
perits ;
digna d'homes seriosos, apropiada solament
concupiscencies i ambi
a la satisfacció de
cions. Per aixó s'havía anat formant un me
di moral raquític, estret i miserable ; quasi
bé no es capíen més idealitats, fóra de les
crorde religiós, que les relatives a la con
servació i al creixement del patrimoni fa

que sia la seva talla ; un vestit
estret per a la ciutat i massa ample
pel poblet, en tots dos casos desproporcio
endevant fibra de servei, perqul no
nat i per
s'adapta als cossos massa grans ni als cossos
vegada expedit des
massa petits. Mes una
massa

blant, exigeix perque'ls pobles puguin

cons

tituir-se en Municipi, que estiguin en con
legals les
dicions de pagar arnb els recursos
despeses obligatories, i que tinguin dos mil
habitants, essent així que a Espanya sols
i en
hi ha un.s tres mil pobles que'ls tenen,
canvi n'hi ha rriés dé set mil que no hi arri
ben.
Beau
Un cop l'Estat, de qui diu en Leroy
criatu
les
presumptuós
com
lieu que «és
realitat
res», ha cregut, tancant els ulls a la
a-utor
e
ell
1
Historia,
que
es
a la
té d'estrany
tor suprem dels Municipis, res
que pretengui subjectar-los al seu domini7
regular municiosament tots els seus actes,
intervenir en sus funcions administratives i
•

económiques, fiscalitzar els seus acords, sospendre'ls els representants, imposar-los
els empleats, en una paraula, absorbir totalment la seva vida ; res té d'estrany que
confeccioni per tots ells un sol patró, una
sola regla de conducta, perque si l'Estat
ha pogut fet els Municipis, ben natural és

de París ha sigut precís posar-se'', viure-hi
dintre, i s'hi ha viscut bé o malament, tal
cada ú dins del seu
com ha sigut possible,
més ben.fet ; d'aquí les acti
a falta d'altre
tots, i a la llarga, els
tuts extravagants de
efectes de conjunt que no havíen previst ni

governants ni els governats.»
l'Estat del Muni
La subjecció absoluta a
cipi, la declara francament la llei. «Els
són corporacions econó
Ajuntaments,
mic-administratives, i sols poden exercir
aquelles funcions que per les lleis els hi es
tán encomanades. Els Ajuntaments, els ar
caldes i els regidors, en tots els assumptes
els

que la llei no'ls encarrega exclusivament i
independentment están baix l'autoritat i di
recció administrativa del Governador de la
provincia. El ministre de la Governació és

quefe superior dels Ajuntaments
Heu's-aquí, senyors, tota la doctrina de la
legislació espanyola sobre la naturalesa jurí
Mu
dica i les atribucions del Municipi : el
nicipi naixent perque la llei ho vol, vivint,
din.s de l'esfera determinada pels seus
n.o
fins propis, sinó pels preceptes de la
movent-se i respirant tant solament 'en les
condicions que el governador de la provin
cia o el ministre li permeten que's mogui i
una
que respiri. La nostra Ilei municipal és
garantíes per
llei de perpetua suspensió de
la persona social del Municipi.
Govern
En les poblacions importants, el
el

l'arcalde, sota
reserva el dret de nomenar
president de
el pretext que aquest no sols és
delegat
tanalDé
sinó
Corporació
municipal,
la
moltes
precisament
en
I
del Poder executiu.
d'aquestes poblacions hi resideix el governa
es

que vulgui fer-los tots iguals per poder-los
governar més fácilment.
«La Comissió, declaraven amb gran candor els legisladors de 1812, creu que generalitzant els Ajuntaments en tota la extensió
de la Monarquía, baix regles fixes 1 uniformes... se donará a aquesta saludable institució tota la perfecció que pugui desitjar-se.
El seu objecte, afegíen, és fomentar per tots
els medis possibles la prosperitat n.acional... » Els plans d'aquells nobles i eminents
il-lusos que's creien haver concedit la llibertat al poble creant i uniformant institucions
en
els seus Codis, sense adaptar-les a la
realitat dels

fets,

han estat, per

en

realitat,

el Govern,
d'immiscuir-se
en el nome
necessitat
sense
creia ne
nament d'arcalde, desigpar, si ho
cessari, un delegat especial per a cada poble,
Portugal i
com així ho fan els governs de
contra
en part el de Suecia ; d.el

la

Noruega i
ri, els municipis tard o aviat queden irremis
de
siblement subjectes al ministre per medi
Septern
de
ordre
de
30
reial
l'arcalde. Una
terminantment
bre de 1880 consigna ben
responsable
Govern
pot
«fins
exigir
el
que
absoluta a
adhesió
de part deis arcaldes, una
la
en
representen
política,
puix
la
la seva
als
Exigir-la
localitats.
major part de les

desgracia,

portats a terme. 'Una sola llei regeix ja a
Espanya per tots els Municipis ; tots han
estat igualment subjectes al domini del Po'der central. No hi ha legalment cap diferencia entre ells, el mateix ha d'obeir la voluntat veritable del ministre i sotmetre's a les
infinites autoritats dependents del ministeri,
el Municipi del poblet- perdut en la muntanya, d'administració rudimentaria, d'aspiracions limitadíssimes, que el de la gran capital on hi formigueja una multitut entregada
activitat de la vida moderna,
a la febrosa
ansiosa de reformes í avenços de tota mena,
necessitada d'un govern local il-lustrat i
energic, fondament remoguda pes les lluites
intestines dels nostres díes. Els municipis,
com els homes, foren dotats amb la igualtat
pel centralisnie, mentres se'ls privava de llibertat, i així ha succeit que se'ls ha fet a
tots, homes i Municipis igualment esclaus.
«D'un sol cop, escriu en Taine referint-se a

provincia, que és qui té,
delegació governativa. Podría

dor de la

arcaldes, equival a exigir-la als MuniciPis,
sospen
els acords dels quals poden aquells
i en la
dre o desnaturalitzar completament,
d'acord
produir,
normal
poden
qual vida
alte
ministre,

.

amb el governador o amb el
Desgraciadament,
racions pertorbadores.
d'Estat deis pa'is
els
homes
són molts encara
senyor,
que pensen com el
sos centralistes
seu projecte!
discutint
el
deja,
Maura, qui
,d'administració local, que no va inventar-se
Comedia» el torment d'un
en la «Divina
arcaldes que ná
Govern que's veu servil per
depenen d'ell i puguin contrariar-lo.
sintetitzar tant sols
No hi ha forma de
l'Estat suscita
les innombrables traves que
que
presupostos,
al Municipi en materia de
seva vida;
la
afecten
a
tant substancialment
moure's amb in
és absolutament privat de
perrnet res niés
no
li
llei
dependencia. La
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que imposar alguns migrats arbitres com a
remuneració deis serveis que presti al pú
blic, arnb lo qual queda oficialment saldat,
sense cap ingrés sobrant. Per aixó
o sia

legals per cobrir el
vergonyosa, perque
suposa, com així és, en efecte, que l'Estat
obliga a l'Ajuntament a tenir deficit, pri
vant-lo de sobiranía per recaudar iMpostos
locals, i concedint4i pera atendre al compli

concedeix

els

«recursos

deficit», denominació

fins importantíssims, una pe
en alguns impostos generals
vegades
ell mateix ha de cobrar
rnoltes
que
a
se. I encara aquests recursos, al menys
Barcelona, els hi escatima i regateja ; deis
consums, se n'hi emporta una part conside
rable; la tributació d'Ensanche li disputa ;
ment deis
tita

seus

participació

el tant per cent sobre la contribució terri
torial li suprimeix amb motiu de fer-se cár
l'instrucció primaria, que és un non
rec de
acte d'absorció i de centralisme ; del recár
impideix fiscalitzar de
rec sobre cedules li
gudament la gestió de la entitat que té arren
dat l'impost ;< i per sobre de tot aixó, encara
reclama unes liquidacions antigues, provi
nents, segons sembla, d'una capitació de la
va fer responsable el Municipi.
El subjecta, en canvi, més o menys direc
tament a una munió de despeses obligato

que se'n

ries. Eh, l'Estat, senyala crescudíssims sbus
pel comptador i pel secretan, com si fossin
funcionaris seus ; percebeix contribucions
sobre els sous de tots els empleats, i per raá
dels mercats i edificis comunals ; Ji fa pa
gar les quintes i les eleccions, la presó del
partit i el contingent de la provincia, la sub
venció als vocals obrers de la Junta de Re
formes Socials i l'oficina de la delegació re
gia d'ensenyança, que ha creat en detriment
de les facultats del 1VIunicipi. Per deficien
cies de l'Estat se veu aquell en la ineludible
precisió d'aten.dre a la vigilancia pública, de
crear biblioteaues i museus, de subvencionar
escoles i cases de beneficencia, de sostenir
laboratoris i Acadernies, fins de contribuir
amb crescudes auantitats a la construcció
d'edificis destinats a serveis que deperien di
rectament del Centre, com succeeix amb el
Palau de Justicia a Barcelona.
Sense l'aprovació previa de la SuDeriori
tat, no poden els Municipis realitzar obres de
cap mena ni senyalar les alineacions de les
víes :públiaues d'ensanche, ni fer enagena
cions, permutes i contractes, ni donar en ga
rantía els seus drets reals i els seus immo
bles. Les llibertats que no'ls havía pres la

llei, els les han anat prenent les disposicions
del ministeri. Un día, se'l priva al Munici
pi de la direcció de l'ensenyança primaria
que de dret u correspón com a extensió na
tural que és de la familia ; un altre dia, se
vulnera amb una Dei destinada a afavorir
als que han servit l'Estat, la facultat que té
regoneguda per la llei de nomenar el seu
Personal; se• l'obliga a designar el comp
tador i el secretan, entre'ls que formen part
del cos corresponent, on hi han entrat per
oposicions celebrades precisament a la ca
el dret de regular el
el de
carns destinades al consum,
elegir-se lliurement els metges que sosté per
a atendre
a
la beneficencia pública.
En el ministeri de la Governació hi há
una direcció d'Administració local que está

pital;

se

li

arrebaça

servei de

confeccionant contínuament disDosicions pel
reg-im dels Ajuntaments. En elles l'Estat se
afanya per demostrar un zel en defensa
deis interessos comunals, un rigorisme Me
xorable contra'ls regidors immorals o de
sidiosos, que contrasten singularment amb
la conducta que molts cops segueix quan

439

CATA LUNYA
se

tracta

de l'administració deis

seus

pro

pis interessos o de les responsabilitats deis
funcionaris que'l serveixen. I aquets reials
decrets, reíais ordres, instruccions, regla
ments i circulars amb que la paternal ad
ministració del centre es digna agobiar els
municipis són en tan gran nombre, que sois
és possible, no ja cumplir-los sinó conei
xels, dedicant-se exclusivament a estudiar
los. Els regidors tremolen d'emoció davant
del cúmul irnrnens de regles de conducta
que els dicten els ministres, miren amb res
pecte els pocs iniciats en els ministeris d'a
quest tresor de previsió administrativa, o sia
els secretaris, i acaben rnoites vegades per
sotmetre's dócilment a les seves indicacion.s,
convencuts que'l seu cárrec no es govern
local, sino d'obediencia al govern del centre.
La necessitat de donar compliment a tan
tes ordes, imposa als municipis un expedien
teig complicadissim. Darrera d'ell es on s'hi
amaguen lés imrnoralitats i als abusos que
tant desacrediten las administracions muni
cipals, i que no podríen cometre's sense que
sortissin immediatament a la llum pública,
si'ls Ajuntarnents tinguessin una administra
ció clara, senzilla i adequada sobre tot a la
seva peculiar
naturalesa i a les condicions
particulars de cada un d'ells. Avui resulten
una
imatge exacte de l'Estat quels mana ;
per aixó amb justicia no se'ls poden fer
molts cárrecs, si'ls hi són aplicades per des
gracia aquelles severes paraules de l'Spen
cer :
«La máquina oficial es lenta, bestia,
pródiga, corrompuda», i aquella dita gra
ciosa de sir Caries Fox : «Una oficina de
Govern, sembla un filtre a l'inrevés : hi en
vieu els comptes clars i en surten terbols»
Aquesta és la desditxada situació actual
dels Municipis en els Daissos centralistes. En
algún d'ells, com a Franca, per exemple,
l'Estat domina el 1VIuniciDi subvencionant-li
els seus serveis, i reglamentant-los-hi des
Drés a títol de IVIecenes. En altres, s'ha se
o-uit més fidelment la tradició romana de la
; com en les Curies d'allavors,
la funció essencial deis Ajuntarnents, no és
tant el Govern deis interessos comunals, com
la recaudació deis ill1DOStOS per comDte del
Govern central ; i encara hi ha la diferen
cia aue'ls Municipis moderns no tenen el
Defensor que per pietat va concedir-se als
rornans. Que aquest darrer és el sistema que
s'aplica a Espanya no pot dubtar-se. Una
reial ordre de 8 de .Maig de 1893 ho diu
ben ciar: «Els ajuntaments... Del que a la
•Dart económica es refereix tractant-se de

decadencia

j'Estat, són

unes

dependencies

del rnateix,

a

les que les les lleis d'Hisenda sels hi en
devers, i naturalment que en tot
coma-nen
relaciona amb rentes públiaues
auan
se
contribucions generals, els Ajuntaments són
subordinats directament a les autoritats eco

A aixó ha quedat reduida se
gons el concepte oficial, la personalitat del
Municipi en els nostres temps que la sobira
nía nacional constitueix la basa del Dret pú
blic. «Valdría més potser, diguem amb en
Touzaud, parlar una mica menys de la so
biranía del poble, i aplicar-la allá on pot
exercir-se, per dir-ho així, directament i en
tots els casos raonablement, és a dir, en el
domini comunal.»
Quan es veu la situació ignominiosa en
que vegeta el Municipi i es giren els ulls

nómiques...»

a la memoria
de la 'declaració feta
pels Consellers de Barcelona el dia 11 de
Setembre de 1714 en el moment que entre
garen la ciutat a les tropes castellanes i fran
ceses ; declaració de la qual diu en Pella i
Forgas que era l'adéusiau de la llibertat
catalana, i de la qual penso jo que va ésser
ademés l'adéusiau de totes les llibertats mu
nicipals d'Espanya : «Are ojats : se fa saver
a
tots generalment, ates que la deplorable
infelicitat d'esta ciutat en que avui resideix
la Ilibertat de tot el Principat i de tota Es
Danya está exposada a l'últim extrem de
subjectar-se a una entera esclavitut... Se fa
també a saver que, essent l'esclavitut certa i
forçosa, en obligació de sos empleus (els
Consellers j la Junta de Guerra) expliquen,
declaren i,protesten als presents i donen tes
timoni als véniders, de que han executat les
últimes exhortacions i esforços, protestant
de tots els mals, ni-Mes i desolacions que so
brevinguessin a nostra comuna i afligida pa
tria, i extermjni de tots els honors i privile
gis, quedant esclaus amb els demés enga
nyats espan.yols...»

enrera,

les

venen

involuntariament

profetiques paraules

** *

Mes, cóm explicar-se la degeneració ac
tual deis Municipis en,les Nacions centralit
zades, fins a l'extrem d'haver-se vingut a
convertir en oficines administratives sotme
ses
a
l'Estat ? Es históricament indiscuti
ble que durant un llarg període de l'Edat
Mitja, els Municipis gaudíen de llibertats
amplíssimes, constituint veritables Repúbli
ques oligárquiques o democrátiques. «Els
burgessos de l'Edat Mitja, din en Guizot, es
taxen
els impostos, eleg,eixen els seus ma
gistrats, jutgen, castiguen, es reuneixen en
assamblea per del-liberar sobre els seus
assumptes... tenen una milicia, en una pa
raula, es governen, són sobirans.» La nos
tra Barcelona té consellers que la governen
amb independencia quasi bé absoluta deis
seus reiS, un Consell de Cent Jurats que fa
els oficis de corporació legislativa, Tribu
nals i Codis propis, tropes ciutadanes que la
defensen, una diplomacia per tractar amb
el Govern general de la nació, una serie de

Goma, Optopedia, Higiene
Cotons, glaces 1 benes
Braguers 1 faixes ventrals a mida
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cónsuls que promouen els seus interessos
mercantils a Fez, a Tuniç, al Marroc, a
Egipte, a Siria, a tots els pobles de la conca
del Mediterrani

;

és

un

Estat

municipal

amb

personalitat fortament accentuada.
Molts están persuadits que fou la Revo
lució l'única causa de la perdua de les lli
bertats deis Municipis, així com de que tals
llibertats les degueren a la protecció deis
reis. La crítica histórica moderna ha des
vanescut aquesta preocupació, per altra part
molt explicable si es té en compte que en
aquest punt els revolucionaris completaren
i perfeccionaren en la funesta obra unifica
dora dels monarques absoluts.
Debilitat el feudalisme ja des del comen
çament del segle XII, i no certament per
l'acció directa deis reis que són molt menys
poderosos que'ls seus grans vassalls, sinó
per l'evolució cap a la cavallería de l'insti
tució feudal, transformada de força social
en entitat purament militarista, els burgesos
de les ciutats els quals interessos económics
creixen cada dia, obten.en la deslliuració deis
Municipis rebel-lant-se contra'ls seus senyors
Els
o arrencant-los successives concession.s.
reis que van recullint les influencies i els
prestigis que perd el feudalisme, recullen
també la direcció dels Municipis, als qui

regoneixen,
quantioses,
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no

sense

exigir-los quantitats

les llibertaxs i els drets que ells
mateixos s'havíen conquistat. Peró ben aviat
apareixen els llegistes imbuits en les despó
tiques doctrines polítiques del Dret romá ;
i ells són els que amb els soldats, amb els
diners i amb els funcionaris que treuen deis
pobles industrials i mercantils, no sols aca
ben d'en.fonzar l'agonitzant cavallería, sinó
que dirigeixen l'acció deis senyors contra les
autonomíes ciutadanes. «Al costat d'un prín
cep que restringía les llibertats privades
locals, escriu en Demolins, se veu sempre,
a partir del
segle XV, apareixer un 'legista
assegurant que res és m,és llegítim, i pro
vant saviament que la violencia és justa i lque
l'oprimit té culpa.»
Triomfants per tot el centre i el Migdía
d'Europa, el Renaixament i les monarquíes
absolutes, cauen els MunicIpis en la més ab
jecta sumissió. Unicament se'n lliuren els de
les nacions particularistes, com Anglaterra, i
fins per un quant temps encara, els de la
nostra Catalunya i les ciutats d'Italia, sal
vades pel Pontificat de l'absorció de l'Impe
ri i fortes per la riquesa que'ls proporciona
el seu comerç d'Orient. Quan les gran.s mo
narquíes són creades, la llibertat local des
apareix ; als municipis sois se'ls crida per
votar súbdits, o per organítzar fastuoses ce
remonies en obsequi deis seus reis. La mo
narquía i els homes de toga que la guíen,
han fet ressucitar la gran centralització del
món antic, han instaurat el regim comunis
ta. Tot queda nivellat ; a l'un cantó, els
reis i la noblesa que s'ha fet doméstica; a
l'altre, els súbdits agoviats d'impostos.
Mes els llegistes proclamant el poder im
perial un i absolut, han obert el camí, com
diu un autor, de les revolu.cions que venen.
Els Parlaments, les Corporacions, els Es
ta,ts regionals, els Municipis, després de de
fensar desesperadament la seva autonomía,
han de sotmétre's a la formidable força de
nivelladó que la nova Monarquía porta. La
destrucció dels Municipis, de totes les en
titats socials, ha fet indiferents els ciutadans
pels interessos que ja no administren, pels
drets locals que no exerciten, ha posat al po
ble sumís als peus del reí.; i ben aviat, quan
la revolta esclata, aqueixa mateixa falta d'or
ganismes que abans manter en l'equilibri,

ha posat al rei indefens als peus del poble.
de
Es innegable que a l'obra centralista i
trituració atomística de la Revolució, en
pero
Rousseau u havía donat una doctrina,
també és veritat que la monarquía absoluta
li havía donat una 'larga tradició. Per aixó
quan els revolucionaris fundaven l'Estat mo
dern uniformista, tirá.nic, monopolitzador de
Municipi i de
tota la vida social, enemic del
totes les autonomíes col-lectives, no inven
les
taven res, no feien més que portar fins a
seves

darreres

con.seqüencies

els

principis

polítics deis reis absoluts i els seus llegistes..
Tals són, jo crec, els veritables prece
dents histórics de la destrucció de les lliber
tats municipals. En els paissos de formació
comunista, l'Estat ha trobat en el món mo
dern un ambient molt favorable per exten
dre la seva acció, sovint pertorbadora. El
desenrofflament de l'industrialisme, la pro
digiosa facilitat de les víes de comunicació,
les agfomeracions obreres, l'expandiment de
les doctrines socialistes, la conquesta de
nous
mercats, els invents inesperats de la
ciencia, una munió de noves i enormes for
ces, transforma les societats humanes en mig
de crisis incessants. Els Parlaments i la
premsa pregonen per tot arreu i fan consei
xer a tothom els dolors deis miserables, les
queixes dels oprimits, les imperfeccions po
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lítiques i socials, els abusos, les necessitats,
els vicis ; i el poble tradicionalment educat
en la creencia de la saviesa inagotable i del
poder sens límits de l'Estat, reclama la seva
intervenció en totes les esferes de la vida,
fins en les més apartades de la seva missió

jurídica.
I així és com ha pogut ell sobreposar-se
fácilment a les persones socials, sometre-les
al seu domini, amb el pretext d'exercir-hi
La regió, el Municipi, la fami
una tutela.
lia, l'iglesia, l'hospital, l'escola han de so
portar a cada mornent la seva fiscalització
odiosa. Peró ell fa serenament la seva via,
puix se sent protegit per una superstició que
l'omple de misteriosos resplandors, i que no
és altra cosa que una supervivencia del dret
«L'oli d'unció, com diu
diví deis reis.
l'Spencer, ha baixat... d'un sol -cap sobre
els caps de molts, consagrant-los a ells i els
decrets». «Els régims polítics can-seus
vien, escriu en Dem.olins, l'Imperi succeeix
a la Monarquía, la República a l'Imperi, els
conservadors als lliberals i els lliberals als
conservadors ; se crema el que s'ha adorat,
s'adora el que s'ha cremat. Una sola cosa
el culte de l'Estat».
no canvía, la doctrina,

(Acabará).

Popularitats
(vuíts

i nous i cartes que

Notes preses de

cara a

—Sembla de Monistrol 1

A la nit de Sant Joan se surt a cullir la
Flor de la falguera, que floreix al bell punt
de les dotze i passa desseguida. Per aixó
s'hi há de ser amatent, i qui la pot treure és
feliç per tota la vida. Peró en Banyetes s'hi
oposa a aixo i s'ha de ser molt valent per a
cullir-la. Com que se'n senten i senten de
sorolls estranys i de crits ferestecs i de
drin.cs de cadenas i de miols i de xiulets de
vent 1 Prous n'hi há que hi han perdut la
'salut de l'espant 1
Si plou per Sant Pere Regalat (13 de
Maig), plou quaranta dies seguits.- Ei! plou
poc o molt ; peró eh l pú plou els quaranta

dies.
«Al mal de

cap—el menja

curar-se

es penjen un quarto foradat al coll (amb
fil). I diuen que vá tant bé.

un

divendres dues persones s'escauen a
mateixa paraula al mateix temps, es
treu
una
ánima del Purgatori. Així ho
diuen
Per-6 sia o no divendres, solen dir,
si aixó s'escau : «Hem_ fet un bisbe».
Si

dir

en

una

Quan el gall canta abans de les dotze de
la nit, que és la anteanit, designa que el
temps canviará.
—Has perdut qualsevol cosa ?—doncs si
la vols trobar, digues :
—Ho dono al dimoni per caritat.
I ja veurás com la trobarás desseguida,

perqué el dimoni

no

vol

res

per carital.

En sentint la calor, per alleugerir-vos de
espereu el divendres i no us encader
nareu. No tingau por, no I

roba,

No traspasseu cap criatura, que no creí
més. De vegades els ganaços ho fan
amb els xics : els fan passar per sota ses ca
rnes i ,els diuen : «Té, ja no creixerás més».
xen

I l'altre pobre, plora, i ho diu
que s'enrabía de debó.

a

sa

mare,

Diu: —Que has fet un petó a una vella
que tens una "pansa als *l'avis ?
Diu : —Si, per velles estic, payaría!
Diu : —La pansa ho diu prou1

el bat.»

«Mal de cap, i són—el mal d'en Pavana.»
N'hi ha que per

[liguen)

la llar per P. Bertrdn
xal

Se diu de qualsevol que xerri molt, per
qué a Monistrol tenen fama de xerraires :
si ho són o no ho són, ho proben prou els
quistons (cuestores) que eren tots de Mo
nistrol i recorrien tot el món fins ara fa
pocs anys, replegant almoines. per algún
Sant o Santa o obra pia (dégudament au
toritzats, com que arrendaven _la capta per
un tant) i prou lluien la 'lengua per tot, per
poder portar l'alforja més pesanta 1 Ells
amb ells, parlaven una 'lengua que s'ha
víen arreglat, i dient paraules catalanes, no
hi havía pas ningú que'ls entengués, perque
els hi canviaven el sentit. Ademés, rnolts s'hi
feren rics, tot tou 1

no

el mal de cai

Fent anar la má, penjim, penjárn,
dient bromejant :
—Má trencada, má trencada,
una bofetada!
va

un

hom

péga-li

Agost
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I es venta (aixe) si, no gaire forta) al que
s'escau més a la vora, Si no's belluga. Pero
de vegades hi há xicots que s'enfaden.
(Aixe) es fa per divertir als nens que ho
veuen i hi

riuen.)

Amb figues i grills de nou (també atmet
lles) que s'hi fiquen dintre, es fan turrons
de pastor, que'n diem; i també en diem fra
res. I. que són ben bons

441

el casquet. Jo allavors, baixar a baix per cu
llir-lo... cá I prou m'haguera glaçat 1 I,
quina rn'en faig ! Jo que m'aboco a la fi
nestra i em poso a orinar sobre el casquet.
Ja sabeu, els orins es van glaçar i com el
casquet s'hi havía enganxat, no més vaig ha
ver de fer que agafar la candela de glaç,
i
anar-lo pujant. Aix.5 si, amb molt cuidado ;
peró el vaig haver així en sense moure'm de
dalt. Repareu si n'havía de fer de fret aquí
a Montserrat I
(Manolito Gázquez hl escup a sobre el
barret i també el puja aixi.)
...

veus-ho-aquí... quino sab que
Diu :
empatollar-se per seguir la conversa.
Diu: —Embolicat amb un drap de llí...
—I

—salta l'altre.
Tres Paus diu que fan un ximple, de gats
que són. Peró els ho lleven!

forçuts
van poder arrencar una col, ni
poder alçar un sac de segó !
Els

sastres

són

tant

que

set

catorze

gran desastre ! que

un

carreter ;

i

no

res

i

un

una

una

puça ha

paparra

a

Els focs de Sant Joan s'encenen així que
toquen l'Ave María del vespre de la vigilia ;
s'acostumen a fer al mig del carrer i davant
mateix de cada casa, i la canalla els salten
l'un darrera l'altre.
poseu la camisa o qualsevol altra
peça al revés, fóra bruixes !
us

També diuen que fá
cosa del revés.

ploure

davant dient

:

qui

no

camina

s'estalona.»

portar

alguna

Arri, arri, caballet,
anirem a Sant Benet,
compraren): un panellet,
per dinar,
per sopar,
per la teta

no

sab

que fer—el gat pentina.»

n'hi há.

un

frare molt xis

tós, Fra...
vegada uns caç-adors
unes gotlles
Parla
ven d'un hivern mcilt fret, i un diu :
—Borrango, si'n feia de fret per aquelles
afraus ! Els conills s'apilotaven per escal
far-se, i no fugien ni res d'encarcarats. A
cada tir un pilot en matava! Oi si'n vaig
I vet-aquí que una
contaven davant d'ell

aquell hivern !
I el frare que la sabía molt

matar

.

«No'm toquis, ni m'amanyoquis que vaig
de les festes». Se'ls diu per burla als que
van empolainats i
no
poden sufrir que un
hom sels acosti a la vora.
Fugiu I

encara

respón

tot

eh l

que

serio;

—Qu'm direu d'aquell hivern ! Aquí a
Montserrat haviau de ser ! Mireu : jo, un
dia deis més bons en vaig atrevir a treure el
cap a la finestra de la celda, pero, funoi! me
ve

una

manxada de

vent

que

estrany ! N'hi há que son vells i
ho saben que les arrugues del
de la má, els hi fan una M que vol

no

dir María.

-

se

Quan

alguna

cau

cosa

:

dels

Tants

com

dits, diuen

uns :

Diu :
Altres fan;

desglaça!
—Algú pensa

en

tu.

(I

ho

creuen).
Si veieu una mosca d'ase, senyal que la
persona que estimeu (o qualsevol persona
estimada) está malalta, i es morirá si no
agafeu la mosca i la mateu, que d'aqueix
modo es curará i no será res la malaltía.
Aixo bé ho sabeu prou vosaltres, noies pro
meses !

m'emportá

Si un hom ha de ser ric o no, prou ho.
diuen les ungles de la m'a, amb la coroneta
blanca que porten ran de la pell. Es ben
grossa ? Doncs serás ric. No ho és gaire ?
Pobre segur.
A Pierola hi há una casa de pages (ca'l
Parent vell) que a sobre'l portxe hi ha una
rejola que fa paret, amb unes lletres que
diuen :
«Amor de senyor,
aigua en cistella»
I aquella rejola per alguna cosa hi és,
que sino no hi Lora.
Dos xicots se motegen : Diu : Jaume pa
táume !
l'altre : Pau marramau (I tots els noms

bescantegen).

La cera vermella del Moniment i les fu
lles de palma treballades formant creu, s'en
ganxen a les portes foranes i de dintre i tot
de les cases, perque no hi passin bruixes ni
males coses.
la festa Major, pels galli
és gatzara. Pobre virám!
Les gallines esvalotades van cantant :
«Correm, correm per aquests estables ;
fugim, fugim en nom deis diables.»
El gall fá :
«Ja és aquí el coc !
ja és aqu.1: el coc ! »
I els galls dindis tot alçant el cap hi res
ponen :
«Tóquem si goses ! TóqUem si goses ! »
acostant-se

tots

En la manera de posar-vos el mocador
del coll ja se us cóneix, noies, si haureu he
reu o fadrí extern. Si! perque si us poseu el
pany dret sobre l'esquerra, será fadrí extern,
i hereu si us poseu l'esquerra sobre el dret.
No

mengeu mores,

quitxalla,

que

"fan

polis.

.

Ilarga,

D'un mal gastador solen dir
plou el vent n'aixuga.

ners

(En castellá diuen :
Arre, borriquito—vamos a Belén,
que manana es fiesta—y el otro también.
Arre, arre, arre—que se hace tarde.
Só
só ! só 1—que ya se paró)

palmell
Diu : —Pots anar a enganyar la mort,
que't donara un cop de creu.
Diu : —Si, amb figues seques !
A Montserrat hi havía

ne

En

no

Que és
«Qui

piula

.

van

traginer.

Si

va

Els nens perque callin, es posen sobre la
cuixa i es fan saltar tot cantant :

Hi há babaus que s'admiren de
fá, mofant-se'n :

—Quin

i

La canalla s'excusen d'haver estalonat,
amenaçant també al que no camina gaire
«Pel camí de Barcelona

hom els hi

mort un sastre !
I un poll a un

o

Ja ho diu el ditxo : «viu més el que
que el que xiula»
I és ben veritat.

Els xicots entramaliats fumen vidaubes ;
que fogallegen) fan rius
al lit. I ben fort !

pere, també (com

L'efs bertrán, sabeu quin és ?
mandra.

L'ós de la

El caixal del seny (que és un que'n neix
al cap d'allá del rengle) surt molt tard, i fins
que surt no posa seny la persona.
Per agafar els conills i perdius (i quan
sevol altra bestiola esquerpa) no hi há COM
escupir-los-hi als ulls, que es queden cegos
i no saben fugir ; peró té de
ser
amb
suliva dejuna!
A la
ver

vora

algún

de

dels nius de tudons, n'hi sol ha
tórtores, i és ben bonic en aque

30
ha soletat deis boscos sentir-los

cantar

! Oh,

i el que canten se pot ben escoltar !
Sentireu que'l tudó s'esgargamella cri
dant :
«Justi...cia, Senyor ! Justi...cia, Se
—

nyorl

»

desseguida
raspón:
I

sentireu la tiártora que

hi

—«Ruc, ruc, ruc Ruc, ruc, ruc ! »
es ciar, on és la justicia avui dia ?

Perque,

Les primaveras (altres en diuen mallaren
gues) comencen de rnatinada, als temps deis
nius, i no paren mai de cantar :
«He cuinat, he pastat, he vingut de Mont

llévat dernall»

serrat ;

Els guenyos miren
Ves si la saben llarga!

.

l'hort i

a

a

la vinya.

un

raig»,

i si la quarta té aigua,

per?)

com

per l'Abril plourá poc).
per a saber
Les esclofolles s'arrengleren
l'any corresponen ; es dir,
a quin mes de
correspondrá al
que la primera del rengle
Febrer
; i així anirán
segona
al
Ganar, la
seguint totes senyalant el seu mes cada una
senya
fins a la que fa dotze, la darrera, que
lará el Desembre.
seba»
I veu's-aquí «el pronóstic de la
pernbstic
has
fet
el
fulana,
ja
Diu : —Tu,
.

de la seba ?
Diu : —Si! Ai quin any tant
se'ns espera!
Diu : —Si ! Si! Ja ho pots dir,
sé- pas com ho farem!

Diu

:

A pages : —«Sempre plou
moços,»—i a ciutat també.
Diu el ditxo
«Ditxosa la cara
que s'hi coneix una

quan

tenim

sec

ja!

0i, fulana, sem.bla que's vulga

Notes

Granollers.

Diu : —Doncs que vols ser tu ?
El noi: —Oh, no ho sé, encara.
Sa mara: —I digues que t'agradaría, ton
to; no veus que l'oncle ho pregunta ? —Pe
ró el noi,se'n riu;i llavores l'oncle diu :
—No ho dic jo ? «Ofici de burges—men
jar, beure i no fer res !»

gai

re,

há que comencen : diu —Aldemés...
Pare) l'altre hi salta i fá : —Si, no hi ha
terra

no

que

men

En Lluis 13. Nadal

3

compta així

es

:

4

Uni, don, ten, cuteri,
5

5

6

mácala-veri (o també

:

6

vagamun-deri

7

viri-viróm,
9

lo

9

lo

cbmpta-la bé (o també compta bé)
II

12

que dotze són.
I no s'erren pas la canalla.
Mirant fixo a una criatura s'ull-pren i
s'asseca i s'arriba a morir. Si! ja hi podeu
anar alerta, que hi há gent dolenta.
.Els primers dotze dies de l'any senyalen
el temps que fará cada més ; com ara, si el
dia primer és nuvol4s i fret, fret i nuvolós
será el Ganar; si'l dia dos és ben seré, bon
sol tindrem pel Febrer ; si al dia tres plou,
el marc será. humit... I així deis altres.

Pare> per saber quins serán els mesos re
galats d'aigua, no hi ha res millor que ag-a

cap-d'any dotze
far el vespre de la vigilia de
esclofolles de seba, posar-hi un pessic de sal,
cada una i deixa,r-les a la serena bo i
a
arrenglerades ; a l'endema dematí les mi
i les que trobeu seques senyalen mesos
que serán- secs (com ara, si la sexta és seca,
vol dir que'l Juny será sec) i les que trobeu
amb aigua senyalens mesos que hi haurá plu
ja, i la més o menys quantitat d'aigua que
hi trobeu us indicará si serán escasses o

Ha mort tarabé en Lluis B. Nadal, després
d'un.a llarga i dolorosa malaltía.
Era en Nadal un escriptor notable, un bou
ciutadá i un excel-lent patrici. Entusiasta
per temperament sentía batre el séu cor per
tot qua-nt signifiqu.és una prova d'amor a

En 1881 guanyá un accéssit en els Joes
Florals de Barcelona; més tard se li conce
día'l premi extraordinari de «La Renaixen
ça» per la seva novela «Qüestió de nom» i
Centre Ca
en 1886 se li otorgá el premi del
talá per sa poesía «La filososa»; en 1888 ob
tenía un accésit amb la poesía «Una i varia»
un deis premis extra,ordinaris ofert per un
catalanísta arab la novela «Los mil:11°ns del
farinaire»; en 1890 se li concedía un accéssit
«La darrera
a l'Englantina per sa poesía
Gramalla»; en 1895 ja guanyava la Englan.tina arab «La mestressa»; en 1896 tornava a
obtenir l'accéssit amb la poesía «Les du.es
mares»; en
1899, am_b l'inspirada poesía
«Amor sens fruit», se u concedía el prerai de
«La Flor Natural», i ademés el premi del
Consistori amb la poesía «La nuvia»; en 1905
guanyava un accéssit a La Viola amb la
poesía «La llantia del Santíssim», i en 1906
fou cridat a formar part del Consistori, essent
ell rencarregat de fer el discurs de gracies
Fou també un periodista notable. Formá
part de les redaccions d'«El Diario de Vich»,
«La Ven de Montserrat», Gazeta Vigatana»,
«Gazeta Muntanyesa» 1 altres.
La cátedra d'Historia de Catalunya deis
Estudis Universitaris Catalans l'ocupá en
Nadal al deixar-la el senyor Carreras Candi.
Deixa un nombre considerable de compo
sicións poétiques i moltes noveles.
Descansi en pan.

reu

abundoses les plujes en aquells mesos (com
ara, si la quinta esclofolla del rengle está
molt plena d'aigua, el Maig será regalat i
«Pel Maig cada dia
s'hi podra ben bé dir

una

En

J. So!

hora

a

encara

s'es

l'esglesia!

Diu : —Vet-aquí ! Ara deu volar anar al
cel, cansada de fer enraonar !
Diu : —Si! Bon cel ! Ja hi anirá, ja!
Si no que vagi
«Al cel de les cabretes,
que'ls ángels porten banyetes ! » (l'infern).
us
mireu bé la llun.a, hi veureu una
que diu que és d'un home que va anar
el follet se l'en va,
a robar un feix d'arsos,
dur enlaire, i encara hi está penjat.

Si

cara

BACARDI

RON

i estridencies. En la seva ciutat nadiva
de l'Ajuntament.
Arribat a Barcelona, se feu rotllo aviat
entre els republicans, que li confiaren cár

mes

fou

daguer.

Una dotzena també

tá

necrológiques

Va néixer a la ciutat de Vie, i allí mateix
cursá`ls seus estudis.
Fou un deis més estimats araics de Ver

Per Sant Martí (11 Novembre), l'estiu
sol fer una revifalla que'n diuen: «l'estiuet
de Sant Martí». I no falta cap any.

jan els Sants ! Acabada la missa

No

Catalunya.

emmascara.»
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Ortega

Don Joan Sol i Ortega, nasqué a Reus en
1850. Tenía ara 63 anys.
Les primeras armes en la política les feu
a Reus, essent
afiliat al partit d'En Ruiz
Zorrilla. Ja de jove se significá per un repu

blicanisme temperat, allunyat de radicalis

secretan i

recs

d'importancia,

com

entre

l'advocacía,

de la qual era un savi conreuador el finat.
Fou regidor de Barcelona i quatre vega
des diputat a Corts per la capital.
Al Parlament espanyol hi pronuncia tres
discursos de gran ressonancia : un quan el
fusellament del capitá Clavijo ; un altre des
prés de la pérdua de les colonias i un altre
en defensa deis gremis de Barcelona, que's
negaven a pagar la contribució com a pro
testa per promeses que'l govern no complí.
Aquest darrer discurs u produí un triomf
grandiós a Barcelona. La nostra ciutat en
pes, sense distingir de partits ni idees, li
feu una rabuda tant grandiosa que segura
ment no s'en registra cap altra feta a un po
lític. En Sol sabé aleshores interpretar el

Catalunya.
Segurament refiat amb aquesta demostra
ció, el senyor Sol i Ortega, oposant-se al
volar de la majoría de correligionaris, se
presentava poc després com a diputat a
Corts i Barcelona li dona una migradíssi
Sol entengué la llicó 1 es
ma votació. En
sentiment de

retirá

a

casa

Solidaritat.
En aquest

seva, d'on
moment

no

sortí fins quan la

l'eloqüent jurisconsult

de Catalunya i al costat
dels seus enemics. La Solidaritat no tin
gué enemic pitjor que dl.
se

posa

en

contra

Derrotada la seva candidatura pchs soli
el comte de Romanones el feu sena
dor per Guadalajara. En el Senat, el senyor
Sol combaté la Solidaritat i la llei del te
rrorisme presentada per en Maura.
Després fou el-legit diputat per Barcelona
junt amb els. senyors Lerroux i Giner de

daris,

-

los Ríos, i en les darreres eleccions sortí
diputat per tres districtes : Málaga, Barce
lona i Santa Cruz de Tenerife. En Sol optá
pel districte primer.
Els dos grans moments de popularitat els
tíngué en Sol i Ortega un amb Catalunya,
quan la defensa deis gremis, i un altre con
la Solidaritat.
tra Catalunya, quan
Tingué fama de polemista i era realment
formidable de
seu talent dialectic i la forca
l'oratoria. Esgrimint aquestes resultava pot
envellit ; paró no's pot negar el
ser un xic
formidable de
seu talen dialectic i la força
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la seva llóg,ica. Com es sabut, en Sol par
lava amb un accent catalá remarcable.
Ja fa 30 anys se pronunciá contra el Ca
talanisme en una Assamblea que presidí l'il
lustre Almirall.
Era una lluita contra la natura. Saludem
avui el cadavre del catala notori, als peus
de la gloria catalana.

Ildefons Sunol

En

Don Ildefons Suriol i Casanovas, honor
de la política i del forum catalá, nasqué el
23 de Gener de 1866, d'una familia aco
modada pertanyent al comerc barceloní.
Comptava, doncs, ara, 47 anys i mig d'edat.
En 1881 se graduava de batxiller i es lli
cenciava d'advocat als 20 anys. Dos anys
més tard, en Marc de 1888 feia el Docto
rat, desenrotllant en la seva Memoria aca
démica el tema : «Necessitat de Pabolició de
la pena de mort»
Per aquests temps comenca a manifestar
Sunol com a republicá i com a
se el senyor
orador que ja prometía en els seus assaigs
arribar al domini que lográ després d'aquest
'difícil art. Les seves primeres armes foren en
les fileres d'En Castelar, pel qual en aque
lla primera joventut sentí gran admiració el
.

lent,

no ja sois en les converses
en la «pe
nya den Sunol », en les quals eren prover
bials el seu ingeni i l'agudesa i exactitut del
seu judici, sinó també en la seva tribuna, en
la qual hi desenrotllá diverses conferencies.
Ademés de la presidencial, que reproduím a
la CATALUNYA, recordem una parlant de
l'«Hipnotisme davant deis Tribunals de jus
ticia», que produí gran sensació.
Quan l'aixecament gloriós de la Solida
ritat, En Suriol fou elegit diputat per Bar
celona. La seva intervenció política alesho
res
rou
al projecte d'Administració lo-cal. En Suriol atenuá la seva intervenció en
la política poc després. Aixel no obstant,
pregué part en la campanya pro sufragi uni
versal comencada pocs mesos després.
Aleshores, la seva intervenció en la polí
tica activa fou cada dia més petita. La seva
salut, que sempre fou dolenta, comença a
devenir més delicada encara, i aixo, unit a la
seva
manca d'ambicio, al seu amor a l'es
tudll i al bufet, i a certes diferencies de tem
perament amb alguns de sos companys de
política, determiná un apartament de les
lluites públiques.

biografiat.

nostre

d'aquella joventut

ment

se

que

tant

a

quels seus talents li senyalaven.
La primera el portá a ocupar cárrecs

nent

en

la seva Junta Permanent i a encomanar-li
trascendentals ponencies ; la segona el du
gué a l'Ajuntament aleshores que s'intentá
netejar el Municipi de la gent -caciquista
que'l malmenava i el deshonrava. La tasca
feta allí, al costat d'altres patricis, fou me
ritíssima. En part se li deu l'iniciativa de
la Reforma.

Quan el creixement del catalanisme coin
cidí amb l'orientació conservadora de la Lli
ga, En Suriol cregué arribat el moment de
crear el Nacionalisme lliberal, al qual ana
patriotes, produint aquel'
moviment d'opinió que encarná el Centre
Nacionalista Republicá, encara que el movi
tants

ment

Com advocat, el senyor Suriol tenía una
fama tant gran com merescuda. Sentía vo
cació per aquesta professió, en la qual tre
ballava tot el dia amb amor, amb entusias
me. Darrerament el seu despatx havía arri
bat a adquirir una importancia extraordina
ria; malgrat. aixó, En Suriol dirigía i por
tava personalment tot el treball.
Fa uns tres o quatre mesos que comencá
de sentir-se malalt l'il-lustre patrici. Era
com

agotament general,

un

com

un

aca

bament de la vida, contra el qual res bi ha
pogut la ciencia medica.
Se'l portá a Vernet-les-Bains pensant que
aquell clima podía ser-li favorable. No ha
sigut així. El tornaren a Barcelona, que ell
tant estimá, per a que hi morís.
malauradament, no triga a finar-hi, i
el seu terme fou beneít per la religió que
sempre havía professat sincerament, amb la
natural ecuanimitat de son esperit.
A. C. S.

manifestava.

l'aparició

sortir altre cop

amb

tat.

Catalans de la decadencia

brillant

del catalanisme que'l feu
la vida pública, aquesta ve
gada per a no abandonar-la mai més, pas
sant-hi alternatives de major o menor acti
vitat. En l'Unió Catalanista i en la Lliga
Regionalista lluitá ardidament per Catalu
nya, aconseguint en ambdues el lloc preemi
Fou

En Suriol fou un estudiós formidable.
La seva especialitat era l'Historia Contem
porania, en la qual era una veritable autori

De la Prernsa

Desenganys polítics i l'atracció amorosa
de la la llar, el feren retreure a casa quan
amb prou feines havía comencat -a actuar
en algún centre republica i deixat ovirar la
•

valúa

443

no

bons

fou pas definit

En 1906 fou
neu

Barcelones,

pre

gran

amor.

nomenat

entitat
En el

ehl volía.
president de l'Ate

com

a

la

qual portá semL
primer centre

nostre

de cultura doná diverses proves del

seu

ta

Napoleón

i Catalanya.—Els treballs deis
constitucionals j revolucionaris francesos
per a atraure's els catalans.

gues

grandeses

1714.
deien.
per

a

de la

«No venim
—

El

a

jou

un

en
—

emperador ens envía
el jou d'Espanya.»

nostre

ajudar-vos

patria, enfonsada
posar-vos

a

treure

Un llenguatge semblant feia que'ls eslo

L'expansió imperialista

dels exercits

de

Bonaparte portava a les terres invadides fe
condes riqueses de civilitat. Els tambors
francesos despertaven els pobles adormits ;

vens

i

croates

aclamessin Napoleón I Ilibe

rador de 111-liria. Un clergue

Vodnik,

gue

repetida

per

tot

i les trinxeres deis carnDs de batalla eren
solcs oberts a les llevors de llibertat. Pero

Napoleón

aquell fou, al cap i a Púltim, un imperia
lisme conqueridor, que feia pagar al preu
de l'ocupació militar i de la dominació po

—Oh gran héroe! Eta
Tu ets qui em dónes

lítica els beneficis que

en

civil educació i

en

dignitat escampava pródigament.
Napoleón, quan pensá en dur els seus
soldats a Espanya, volgué entrar pels Pi
humana

rineus més com a lliberador que com a
opressor. El seu plan era reconstituir la na
ció catalana, com reconstituí l'Il-liria i com
intentá reconstituir la Polonia. En llengua
catalana s'adrecaren els generals de l'Im
peri als catalans i els recordaren les anti

L'Il-Ilría

composava

un

dit:----Desperta-t,
desperta i sospira.
tu

un

cler

oda aviat

poble :

ha

es

—

una

II-lirial

qui em despenes.

la vida.

Mes Catalunya, a les primeríes del segle
XIX, com a les darreríes del segle XVIII,
se regirava furiosament contra la Franca que
allargava les
xili. En

1808

seves
eren

mans

d'amistat i d'au

els generals d'un exer

qui parlaven a Catalunya i
prometíen la llibertat després d'una in
vasió militar. Era comprensible la descon
cit invasor els

fianca en el compliment
polebniques. La veritat,

de les
tal

promeses

com

en.s

la

na

mos

Pi TERI
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tots els

IEDINT"rileng

obleetes

•

Eeononnía

en

els preas

•
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tra avui

l'historia,

és que per

Napoleón

a

tectora

hegemonía de

Franca. En una
angles ha pro
vat que Napoleón estava empes, en la seva
acció genial, no per un Pensament, sine) per
obra recent,

la

eminent

un

autor

Instint.

vist

Espanya,

a

fonament—que'l

era aixamplar fins
a l'Ebre la fron
francesa i anexar Galicia a Portugal,
repartint així la península en dugues corones
quasi bé iguals en poder. Podía sospitar-se
per part deis catalans, quels soldats fran

de M.

neixer !

fí—segueix dient la carta
disposat,
tant
bon punt ha arribat a Per
ha
pinyá, que's tradueixi la Constitució france
catalá, obra que han començat MM.
Verdier i Gispert, de la qual ha vist el meu

Catalunya per quedar-s'hi.
Es possible que si així hagués succeit, l'Im
peri frances hagués redreçat i respectat les
a

catalans,

1808, com en 1793, des
estaven, no la -desitjaven
ni la volíen la llibertat nacional que la Fran
ca els ofería. Pero en 1808 teníen, al menys,
l'excusa de Pinvasió i de la menaça estran
gera per a escometre airadament als france
sos que's presentaven com a amics.
,Els

nacionalitzats

en

com

En 1793, aqueixa

pot ésser m:és clara Pintenció deis
Se proposaven
francesos.
alhora el sentiment nacional i el

constitucionals

agullonar

catalans, els oferten
cobejaven la con
sois aspiraven a res

sentiment lliberal dels
una

d'aliança.

mena

questa de territoris

guardar

el

seu

No

;

de les acrressions exteriors.
damunt

fronteres,

les

no

exercits, sinó idees. Heu's-aquí el bon ini
perialisme, el millor, el més digne de la
França.
Poc

se

pensaven els francesos que aque

lles Constitucions que duien

patg-e ja

no

període!

Poc

dejen

res

en

el

era

equi
d'aquell

seu

als catalans

pensaven que

se

francesos
recular
Per

a

profit

d'ells les

la

se

Franca

existía.

seves

assegurar la vida del

Franca intentaren
d'aqueix regim en
pa. «Si

no

Els

volíen invadir l'Espanya, ni fer

no

en

mal, els

suscita

fronteres.

nou

regim

a

promoure la instauració

feina per

potser hauríen

una

guerra de reis

contra

gloriosíssima
tot

dona

allo que venía de la Franca era maleit i
Una calicó popular d'aquell

temps deia que
Es

peor

ser francés

que

pel

general Ricardós

Els homes de la

Franca

nova

volgueren

neutralitzar la póssible hostilitat de la

mo

narquía espanyola prornovent en el nord de
la península, en les terres més properes a la
frontera francesa, un moviment lliberal que
proclamés, en front de l'Espanya unitaria
i absolutista, la llibertat—doble i una—deis
pobles i deis homes. Així. és que designaren
diversos agents encarregats d'escampar aquí
la grana de les idees de 1789.
Un d'aqueixos comissionats fou M. Ro
bert Pierre. Amb data del 14 de Desembre
de 1791, don Francisco de Zamora, que

d'espionatge prop deis
a
Floridablanca,

agents francesos, escribía
noves

que

un

confident

trametía sobre'l comissionat susdit :

judío.

ser

I així en 1793, en comptes d'escoltar les
proposicions deis convencionals, Catalunya

nobilíssima!

de les

la

per

abominable.

sobressortí

parlant-li

més interes

d'una ínfima minoría selecta

cesos, els francesos portarán al llur país, no
el ferro i el foc, sino la llibertat.» Venjança

servei

segle

de

Constitució francesa si els
da traduida al castellá.
Els treballs deis comissionats francesos
fracassaren del tot. Per als catalans, com
per als demés espanyols
amb l'excepció

—

prínceps d'Alemanya continúen afavo
dirigits contra els fran

un

Mal per

l'haguessin

—

rint els preparatius

dirigía

França!
d'aquella fí

sentit

seu

amb entusiasme

seguí

antifrancesisme i

boig l'avenç
per

«Guerra als tirans

;

victoriós

deis

pau als

pobles»,

la

en

seva

deslligar-se

La Franca hauría

son

taxat

actitut de Catalunya que li

una

pro

alt

en

hagués

heu's-aquí

favorable. Peró

catalans

«van

ricalisme

fondre el

seu

espanyol.

Si haguessin estat vius els sentiments de
llibertat i de dignitat en la Catalunya de les
darreríes del segle XVIII, ?hauría sigut
aquesta lá conducta dels catalans ? Posem
l'imaginació, en Pau Cla
un instant, amb
rís entre aquella generació finisecular. ?Po
dem ni tant sois concebir el brau patrici
conduint les hosts catalanes darrera el gene
ral.

Ricardós, lluitant per la dinastía lliber
anticatalana, esdevenint defensor fa

nátic de les més innobles tirantes i deis més

rebaixats tirans ? Se dirá potser que la for
ça de les creencies religioses ofegá allavors
l'interés

pro

nacional,

Phauría

com

ofegat

en

el

segle XVII. La veritat—que ja hem fet re
marcar—és que l'odi als francesos nasqdé
molts mesos abans dels excessos revolucio
naris. Aquest odi vingué del 89, sense es
perar el 93. S'odiava, no ja les desmasíes
de la llibertat, sinó la llibertat mateixa. La
tradició catalana era constitucional, Iliberal,
i no pas absolutista. Els catalans de la fi
del Vuitcents havíen oblidat la tradició po
lítica de la seva patria.
D'altrá part, ? sentiren determinats escrú
pols religiosos els catalans del temps de la
guerra deis albigesos ? ?Els sentiren els ca
talans de mitjans del segle XVII a l'accep
tar l'aussili de les hosts del rei de Franca,
dins les

del Rosselló.

terres

quals,

segons

retret

que'ls

feien els

castellans—entre ells Quevedo—abundaven

els

hugonots i heretges ?
No, no : no era el ver sentiment religiós
el m5bil de Catalunya en aquella ocasió :
era la passió del fanatisme. I era—cosa pit

bascs, que conservaveln viva la conciencia
nacional, acceptaven de tot cor l'ajuda dels

jor—el servilisme dinástic. Ho declara amb
franquesa aragonesa el senyor Ossorio. «Ca

clamaven
ries.

heroiques

Ossorio

ticida. i

—

els 'altres pobles d'Euro

declarava un constitucional
nosaltres suscitarem una guerra de pobles
contra els reis.» L'Assamblea nacional, pro
testan.t dels treballs deis monarques, invita
va a Lluis XVI a dir a les potencies
«que
si els

avis

nostres

senyor

hauría pogut

que aquells
interes amb l'in
terés general d'Espanya.» Més exacte fóra
:dir que'l van fondre amb Pinteres de la mo
narquía abjecta de Caries IV i del baix de
estat

No

danía que s'havía donat la

excusa

Com escriu el

obra, Catalunya

preu

III

duda la de vertir al catan, el codi de ciuta
II

—

pi compte.

Llancaven per

de l'Alsacia-Lorena.

com pagd el Govern espanyol l'adhesió
incondicional de Catalunya.
La llicó
deis fets.

De

de la dinastía borbónica i obrar per

fragment.»

un

partes

entraven

convencionals per a instaurar la República
éuskara independent.

sa en

tera

cesos

Agost 1913

«A aquest

Cánovas ha es
plan deis Bona

en

equipatge—el

en -son

Pierre—els Furs de Biscaia, de Nabarra i
d'Aragó i les Constítucions de Catalunya.»
Les Constitucions de Catalunya, que ra
ríssims catalans d'aquell temps devíen co

corresponsal

En quant

crit—amb

«Que ha

els

renaixements nacionalistes que provocava nc
eren més que un medi per a
facilitar la rea
lització deis seus projectes. No pot sostenir
se que'l pensament
central de Napoleón fos
la constitució d'una Europa de lliures na
cionalitats naturals, sota la benefica i pro

un
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les

Aquells

hosts revoluciona

-catalans de la decadencia

pongueren amb

un

crit de rabia i de

les paraules lliberadores.
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veure—diu—que per damunt
va
d'ella estaven la religió i la Monarquía.»
?j-Ji pot haver un principi més essencial
ment antinacionalista que'l contingut en
talunya

aqueixa

frase ? ?Trobarem avui

un

sol

ca

flonjo que sigui,
dir
que
posa
la
religió—diguem
de
capaç
Monarquía per damunt de
ne religió—i la
Catalunya ? Doncs aquest principi és el que
exalça el senyor Ossorio, el que ens presen
ta com a regla i guiatge de la política ca
talanista,

per dretista i per

talana.
II

gens el

mença alió que més

ens

germe directe de ço que

interessa avui: el
ara

presenciem,

próximes dels efectes que pesen
generació en que'ns movem.»

causes

les

sobre

Ossorio l'albada de
renaixement catalá en la guerra contra la
República francesa ? La veu en el pensament
de reconquerir el Rosselló i la Cerdanya.
?On

Mes

veu

el

senyor

aqueix pensament

no

implicava

pas

un

sentiment de catalanitat. Cabía ben bé dins
el marc deis sentiments espanyolistes d'a
quella hora.
El sentit catala era absent de la pensa
deis catalans. Emperb, a Madrid el teMen.
Mentres Catalunya s'abaixava fins al servi

lisme,
rant

d'Espanya la seguíen mi
antipatía i rezel. No li van agrair

els homes

amb

dinastisme i el

seu

espanyolisme.

seu

I II

pagat amb gests de
menyspreu i amb humiliants rebufades. Fou
el govern de Godoy qui entrebancá els pro
jectes dels catalans per la por d'un desvet
El zel deis catalans

regionalista.
aqueixa temen.ça

que

está segur que,

en

Contrast

era

llament

estava

tot cas,

regoneix
justificada ;

el moviment hau

francés, por6

leg

servir

seu

A.

ROVIRA I VIRGILI

Catará)

de la vaga
la simpatía de tothom per l'acció ente
nimentada que realitzaren els carrilaires. La
vaga d'ara, la de l'Art Fabril, s'ha guanyat
aixímateix l'adhesió de tots els homes de
bona voluntat, perque la reivindicació obre
sosting-ut amb serietat i ha resistit
ra s'ha

Barcelona 'i

perfectament accions exaltades

a

els

tots

fabrils de la

-centres

haver-la duta

nostra terra.

Certament aquesta

regut amb

vaga

que ha

tranquilitat

una

a

perfecta,

iniciació de bon

que

podíen

conflictes de violencia.

La vaga de l'Art Fabril ha

transcor

tant

Es

a

llibre...

gué

seatit.i també

mostrat

la

una

perduració

no

de velles desorientacions obreristes. El bon

treballaven i malgrat que per la durada de
cada vaga al sí de cada llar la necessitat

sentit, pere), ha prevalgut i malgrat els erros
comesos, aquesta admirable vaga pacífica ha

prova la bondat deis

sigut un triomf de catalanitat i un triomf de
veritable sentit modern de societarisme. Les
yenes desorientacions obreristes és cert que
han persistit i han desnaturalitzat quelcom
l'acció, en conjunt, de la vaga, pretenent
complicar-la, desnaturalitzar-la, aixamplar

malgrat

l'ésser molts mils els obrers que

hagut

ha

de posar

treballadors, és
em

una

a

vaga

exemplar

penso que mereix ésser

i que

jo

estudiada per

aquells que's dediquen als estudis socioló
gics i per aquells altres que estudíen fets
socials concrets per

a

induir-ne conclusions

etniques precises.

la i fins dur-la

Ja la vaga deis ferroviaris de l'any pas
catalans
sat ens mostrá com són els obrers
residei
que
sense
ésser
catalans
els obrers

mes

greus conflictes

accions

propies

que'ls ho
segueixen

deis vells elements

jamai de les accions societaries
que representen renovació a la vida de les

socials,

•

a

moderns han de deixar que

essent

s'hi han empeltat carac
a Catalunya i
terístiques psico-morals i psico-socials de la
nostra gent catalana. Aquella vaga s'endu
xen

mes

societats que han de. fer que
caca

desaparegui
s'imposi la

día més la virulencia i que

21Me
31:1#»
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mportant

a

Totes les lloances que's dirigeixin als tre
balladors de l'Art Fabril de Catalun.ya són
poques pels mereixements que han contret
bé ha terminat
en aquesta vaga que tant
que als començaments semblava que bavía
de determinar greus pertorbacions socials a

=_—.

nEspanya-20

del

»

Després

Per

seva

rics de 1793-95 deduccions i ensenyaments
ben diversos deis que ell consigna en l'epí

(De El Poble

-

La més íraportant

la

treguem deis esdeveniments histb

ralistes,

danys més grossos 1 fomentant

disgregació dins d'Espanya.

vera

a

Ja ens permetrá el prohom conservador
que nosaltres, catalans nacionalistes i fede

confiança del Govern espanyol envers Cata
lunya—afegeix—frustrá en aquella guerra
una gran obra d'assimilació. En el curs del
temps veurem aqueixa mateixa desconfian
causant

i

Barcelona.

no

afrancesat la part espanyola. «Aqueixa des

una

alliçonador !

dinastía, Catalunya se va
sacrificar de bon grat ella mateixa. I per a
no afavorir a Catalunya, Espanya renuncia
va a la reconquesta d'amples terres. Tal és
el resum deis fets historiejats per don Angel
Ossorio i Gallardo, ex-governador civil de
panya

L'Ossorio
no

ría espanyolitzat el Mitjorn

ça

Bé és veritat que'l senyor Ossorio i Ga
llardo hauría vist amb gust que Catalunya
alts ideals hagués sumat el
«a aquells dos
regional, més cálid, Més vibrant que cap al
mateix que naix de sentirnent, se
tre pel
nodreix amb la passió i s'exalta amb l'error
i la ceguera.» ?Pero, és que aixe) era possi
ble després d'haver posat la religió i la mo
narquía per damunt de Catalunya ? El pro
cedir d'aquells catalans era incompatible
amb la causa catalana. El mateix regionalis
me, per a avindre-s'hi, hauría hagut de des
pintar Més i Més els seus colors ja prou des
colorits.
No-res-menys, al senyor Ossorio li sem
bla endevinar en aquell moment «l'albada
del sentiment regional» i troba que allí «co

la
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fortitut incontrastable que dona bondat i se
renitat per la deterrninació de l'avenç humá.
Els obrers de l'Art Fabril s'han portat
excelsament, perque són bons de na

tant

tural i

perque,

que

encara

neixnj ho pressenten,

en

confusament,

el que

no

ben

co

con

30

n'esdevingués un daltabaix per a l'in
Que ningú se'ls cregui. Tot

el que són justes reivindicacions obreres

pateixin els treballadors, amb
excés de treball, com treta de la sang4 i vida
d'homes, dónes i criatures, jo no la vull a
Catalunya rica, car no és riquesa el bene
fici económic que s'obté injustament sacri
ficant el dret a la vida en la seva accepció
més complexa. La veritable riquesa deis po
bles, el veritable floreixement económic de
les nacions, han de produir-se del benestar,
del treball sense fadiga, de la salut no feta

benestar material i de transformació moral
i d'humanisme a la vida col-lectiva que em
pen.y

vers

futuritat de justicia i de

una

i amorositat

homes.

entrels

Els

pau

nostres

sigut bons perque ho són i no
temença a sancions legals i a repressions,
precisament la serenitat que han mostrat és

malbé i

per

aquells

grandíssima

prova de la ilur

enteresa

i de la fortitut remarcable del ilur
Han resistit

moral

esperit.

aixímateix, perque posseeixen

les qualitats que's

van

fent naturals i potser

d'altres accions manejades des de la foscor
estant, que preteníen dur-los a la violencia
els

per

uns

impulsions degeneratives,

els al

egoismes anti-humaris i anti-socials.
Aquesta vaga ha sigut un fracás més que
els sindicalistes poden afegir als que arreu
determinen i per als nostres treballadors una
gran experiencia social. La lliçó natural que
d'aquesta experiencia n'haurán deduit és que
cal que s'organitzin perfectament, seriosa
ment, ben bé a la moderna i que ni en pau
tres per

ni

guerra,

siga

ni

ternps de treball
ni en temps de vaga, consentin que elements
que no siguin del propi art s'immiscueixin
en

per res

deuen

o

en

la llur actuació social. Poden i

en

la major il-lustració possible

cercar

als llurs esperits i aquesta il-lustració

per

han d'anar

a

cercar-la allí

on

siga prescin

dint de la qualitat política-social dels ho
mes els
esforços propis se'ls han de

mes,

dirigir

ells mateixos i no més ells mateixos
i la direcció de la llur acció han de confiar
la an aquells del séu Art que ells creguin

poseeixen un esperit més il-lustrat, de
major capacitat, més equánim i més bb. Cal
que

que

no

oblidin

l'estament obrer viu

que

societat, que'n forma
que

a la
part de la societat i

acció ha d'ésser
social, car així i no més
que així será abans que res més benfactora
per

profitosa
per

a

tant

tota

la

seva

per al cós

No'n facin
tots

cas

no

encara, que's parla

Catalunya,

essent

riquesa de qualques

entristida de

tots

al treball social. I vull
de la

massa

i de desentendre-se'n i d'actuar

riquesa
mo

rals positives afirmen que la

dret purament
duc

essent

en

riquesa no és un
individual,, que la riquesa ad
part individual, correspón a

la societat i que

rra

ría

la prosperitat de

nostra terra

?

Quines

a

ins

titucions d'ensenyança elemental ha orga
nitzat ? Qu'e ha fet per a la major civilit
zació de Catalunya ? En que s'ha unit al
nostre esperit nacional
proporcionant medís
económics per a la vida interna de la nos
tra terra i vivint amb la dignitat propia deis
pobles civilitzats ? Tant que's retreu l'inep
cia i la perversió de l'Estat, qu'e ha fet
aquesta riquesa anomenáda de Catalunya,

riquesa obtinguda

de la vida

catalana,

per

subsanar al sí de la nostra vida nacional
les grosses deficiencies que l'acció de l'Es
tat hi determina ? Mentres la dita riquesa
de
Catalunya no's porti bé amb la nostra terra,
no té dret a calificar-se de
riquesa nacional'
ni passar d'ésser riquesa individual, i per a
r'es ens interessa als catalans que no la pos
seim ; peró si ens mou a fer-li avinent que
doncs que com a element de riquesa viu a
la nostra societat, té'l deure de
sentir-s'hi
articulada, organitzada i fer que la seva ac
a

si pos

normes

a

per dret

diví,

que així

l'inrevés

propi

amo

i

i ni sis

encara

el

Diga

d'acció que hauría de seguir

estrictament.
obrers han donat

No més els

la califica

ha fet per

a

si fos

com

quera per dret

és verament moral la
riquesa no socialitzada. I bé, a Catalunya
ni en petita part no ho és socialitzada la
se

catalana, i

senyor autocrátic

no

riquesa. Aquesta riquesa que
de riquesa de Catalunya, que

com

privilegi d'ésser extra-social, d'ésser
quelcom que no degués ni activitats econó
migues, ni vida, ni sentirnent a la nostra te
seís el

així que la que hi há és
catalans. Totes les

de les

imprecacions bur
que'l ca

els conceptualismes

pital posa seguidament per devant de les rei
vindicacions obreres. Ara amb motiu d'a
questa vaga han sortit a la Ilum tots eis
vells i gastats tópics capitalistes que no te
altre fi que

«pobret»

inspirar cornpassió

del capital,

no

sois

an

per al

els matei

obrers sinó també a la totalitat de la
societat catalana. Han parlat de la riquesa
xos

de

de

cooPeren

Ca

Una acció s'ha vist ;
_

apartades de

tuat

dugues

cas

concret

cara.
ac

la claror, l'una la dels

que volíen dur la vaga

lencia, l'altra

la

altres han

la del

conflictes de vio

a

capital

s'ha portat

a

que

en

aquest

la faisó del

burgls

perfecte que constitueix el burges ideal d'En
S orel

l'arranjament deis
apartant-se de les Cien
cies económiques, jo'm complasc en dir que
sense normal sentimentalitat no se'n resoldrá
rnai cap de conflicte ecoamic. Bé que se'n
parli d'aqueixa Ciencia moderna que estu
día els fenomens económics-socials, mes s'ha
d'afirm.ar que la tal Ciencia no ho será ve
ritablement fins i tant que s'amari de bon
dat i de humanisme. Perxó he escrit aquest
article : per a dur -un batec d'humanisme
Ara que

tant

se

conflictes socials

de

vera

justicia

retreu

no

a

la crítica del conflicte

cial que acaba de passar

D.

so

Catalunya.

MARTI I JULIA

(De Renaixement)

ells mateixos.

geses i de

nen

dir,

de la vida

que

a

Val a dir que les ridícules excuses que'l
capital ha presentat les ha manifestat indi
rectament en el conflicte económic que aca
ba de passar ; no més han donat la cara els
bons deis obrers, que'l capital ha desapa
rescut com si s'hagués soterrat i els que no
som obrers ni capitalistes, pere) que som ho
mes que vivim a la societat catalana,
tenim
el dret de dir a l'element capital que quan
apareguin conflictes té'l deure d'acudir a la
lluita, com tant palesament hi há. acudit el
treball. 1 no té'l capital el dret d'amagar-se,

necessitats que

obrers han

els elements que posin

tots

talunya a l'alçaria deis pobles rnés civilit
zats. Quan ho facin així, que parlin en
nom
de la riquesa de Catalunya.

pot jamai determinar el daltabaix de la ri

risme esclavitzador i xorc a l'ensems que
destructor i venjatiu, i per tant, acció d'en
darrerirnent hurriá, i s'acosta a la determina
ció del perfeccionament individual i d'una
organització col-lectiva reivindicadora, to
çuda i ferma, de beneficis económics per al

poble, determinant-hi la

nostre

creació de

no

quesa d'un poble ;.i jo vull dir ben ciar que
si la riquesa de Catalunya s'ha d'assolir amb

acció

vida del

dustria catalana.

saben, les noves orientacions de la
obrera, que s'aparta del revoluciona

cretament

ció de riquesa, la seva acció económica que
ha extret de la Vida catalana, retorni a la

aquesta riquesa i que amb la vaga podría
determinar-se una situació económica de la
que

Agost 1913

Catalunya,

han dit que calía conservar-la

La Masía
«Encara l'ull sembla reflectir la fatxa
lemne

d'aquelles

so

vinyes verdes
esteses damunt deis tossalets
perfectes, cise
ilats, de la nostra costa lievantina, que dei
xen veure

el

mar

cases

de

císsimes collades ;
Hades que amb

un

tant

entre

en

tant per

les dol

aquelles dolcíssimes
pudor quasi femení

co

ama

guen

la

tendror

frondosa

d'unes

petites

valls, on entre les alzines canta una font, pu
rificada de tota abundor romántica, que ix
de la terra roja com un nervi d'energía...»
Així diu l'amic
retorn

Joaquim

Folch i Torres de

«d'una breu excursió per

d'exemples d'art popular».

al recull

Agost

30

Qui

1913

tant bellament i amb

prensió

canta

fina

tant

milant cada dia més. Pero, bruna com és,
de part de fora, entreu a dinrs i ja, tot d'una

com

privilegiat de la nos
digne de dur a cumpli

bocí

un
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us

obra l'albor puríssim d'una entrada i és

ment la magna empresa de retornar als ho
moderna Catalunya el sentit ar
mes de la
quitectónic catalá.

fá

tant

Amb clarividencia es dona a l'estudi de
la masía i deis seus elements i del seu con
tingut i 'de les seves positures i del seu aire
de les seves variants, perque el corj II diu
i l'observació li confirma que, a manca de
més estil-lats exemplars, és ella la qui ser
va, més íntegrament i digna, l'agre de la

Es

tra

terra,

és

ben

tora

xe) és la masía :

de fora estant,
de la

les

Es, vista
exaltament amorós

un

propicia que s'aixeca i s'ai
oferir sopluig als seus fills. Per

per

aixe) la masía

paísatge
la

monument

terrer.

natura

xampla

ments

com

un

el

i

pluja

casa

perfectaMent

tant

i és feta deis
encara

i les

seus

el sol i el

eures se

la

amb el

mateixos ele

vent

van

i la

pols

afillant i assi

flo

troç d'humanitat, autoc
la raça, el foc familiar,

gent sol dir :

nostra

i la

mare

casa

i

terra.

«l'home fá la

fá. l'home». I és ben

Per?) també ho és que «la

materials, l'arquitectura que en les se
primordials copça l'agre de la
terra, al depurar-se i enriquir-se, n'arriba
l'esperit.
a treure
com

un

tona, l'esperit de
dintre un raser de la

nostres

més alts poetes,

ragall, l'Alcover,

en

Pijoan,

en

can

Ma

: en

Carner,

en

Ruira..:
JAUME BOFILL
(De La

Veu de

Catalunya)

terra

cert.

fá la

Biblioteca "Illes d'Or"
La

mes

selecta de les BibIliteques literaries

1

pta. el volurn.

Les illes d'Or.—de F. Mistral (trad. Ma
ría Antonia Salvá)
Vida al pas.—Per Joan Mara gall.
Soranis.—per Guerau de Líost.

ma

sía.»

formes

segella

una

de les parets foranes i la teulada. Ai

casa

mes

de la raça amb

com

d'aquelles parets i d'aquells trespols.
aquell interior, tant humá, l'entranya de
la masía, l'«atmetlló» blanquíssim, per dir
ho així, resguardat per la clofolla protec

La

La masía

llits i les cadires i les

els

tots

de la naturalesa, l'han cantada

rida

I aquesta és la llei nacional de l'arqui
tectura : com l'esperit rau sempre dintre for

noces

que'ls

caleixeres i les taules hi són

terra.

ves

suau

quasi
tors

Per aixe, creiem que la restauració de la
nostra

guint

arquitectura

la

portarán

els

qui—se

els concells de l'amic Folch i Torres

Obres de

losep Carner

—estudien la masía i—podría afegir-se—el

paisatge,

la

configuració

per!desentranyar-ne
ella .és la font

de la

nostra

el sentit. Al

original

terra,

cap-d'avall,

i el mateix propugna

dor d'aquesta campanya ho té ben en comp
a l'escriure,
per exemple, les bellíssimes
ratlles copiades al començament.
te

L'orientació és ben justa. La terra i la
es compenetren tant
íntimam.ent, que

masía

3 nessetes

Llibre deis Poetes
Primer libre de sonets
Segón libre de sonets
Els Fruits Saborosos
La Blalvestat d'Oriana
Les Monjoies
L'Hin deis Nyanyos

5

»

4

»

1_

»

2
5

»

0'75

cts.

Se troben de venda a la Casa Lluis Gili,
nostra Admi
Editor i llibrer, Clarís, 82, i

nistraeió.

_Camisería

Corbatería

Boquería- 32
:

:BARCELONA

ESPECIALITAT
en

CAMISES

a

MIDA

GRAN BARATURA
de PREUS
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CA_TP_LTINYA

•AIGELES MINERRL9 NRIZTJP`ALS
de

P.a

,:_LiPaliTyChy9
b
by9b
L
-

,fw

rr-ç

L';\

.Tr

Obradors

Chassis de turit-,ime

Barcelona:

a

Zar--reterFalciban, 279

ISAGRISMAI)
eme==.••¦•¦••0...

Aigues hipertermals,
natat-sbdiques.

Sense rival

600, alealines,

pel rsurnatfisme,

les duen

tots

no mes es venen_

els distintins ab

Vlehy

el

Automóbiles

gers, servei de col-legis i
d'hotels i ambulancies sa

BARGELFHP:

nitarios.

Catalán. Cridrn la atenció dels consumidors,

pendre admitint

,e0/21

idntiques

artIfleialle que s'ofereizen
fonto IlnagrInarl,/em que
fonto

I Telefonemes

Telegramas

eletat

de la

nom

en

no

a

les

no es

nostres

aquest

mes

que

deixin

aigues

mercat

amb

d'altres
noms

de

transports

Per

Sucursal

a

Franga:

correus.

Grupos marins, de 6,

Penret

L©L

de 1 7,

i de 3 tonelades i servei de

sor

marques de fábrica

son

ómnibus

camions, 15/20 y 30/40 HP..
Pera transport de passat

la diabeteo

embotellades i les bote

molt particularment deis mala,lts, per tal

as

Chassis per

bicarbo

Aquestes aigues,

i les afeceions del eetámae, fcatge,
de reputacio universal,

económics de essencia
neumátics.

Teréfon 8.250

de temperatura

de

42/15, 15/20, 30/40 y 45 HP.
Els mes rápits i els mes

30 HP.
Per canots de

or4g-en,

15

recreu,

transports de passatgers,
serveis de práctics de ports
salvament de náufregs i au

DL VENTA A TOTA>5_- PARTS

xiliars de barco de pesc

.

1.7

Admidistració: RAMBLA de les M'AS -18-ent:

VIUDA

CD-Dral
(PubL;cació de la Lliga Region_alista)

DE

.A-Inteeedents
IVIerneez_nunitat Catalana
Lley de WaTzeornurdtatg

MOBTLTARTS DE LUXE
CLÁSSTCS T MODERNS

ChtlETIS

PreZ:„.n

EN ESTILS

De venda

en

quioscs

les "librarles y

INTERIORS COMPLETS
milEpto

SECCIÓ COMERCIAL

:

rnEt1Ieir..A.11

.._,•v_g„TuRpiu:py.ii_sta_111T5

moBILTARTS
EX T RAORDINARIAMENT BARATOS
llecomendada por las Academias de Medicina de París y Barcelona, ele.,

ILt

METAL-LISTERfA

LÁMPARAS

5r7Lemzs

4-

OBJECTES

D'ART

Y

IZE'DP 1./.215

nn

PLEGABLES

(PATENTATS)

---

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

VÉNDESE

EN

FARMACIAS, DROGUERÍAS

TIA=Inistrae!óra

Píaça

Catalunya, 7
Obradors: Consell de.- Ce,.1t, fr?fm.. 327
Esta.191ircent

Tipográfic

taRe

--t.

Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones
fiebre amarilla, escráfulas, obesidap
(gordura); NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
xi ir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorach, con el es
u
o encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.

heriSeticas,

PARQUETS

etc.

Nadie debe estar

en

legitimidad,

Y

DEPÓSITOS

DE

AGUAS MINERALES

---

Oalle Wor.tes, 62g

BAROELOrs,In

botella de agua

Rublnal-Llaranh

su casa

sin

una

/1)

de J. VIVES- Carrer de

Muntané,

22 BARCELONA

mol

