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Els socialistes als radleals. —Un

La manca d'una organització obrera forta
i disciplinada, i la manca d'educació col
lectiva que produeix en tot catalá un allu
nyament secular de tota funció de Govern,
donen aquí al cultiu de la vaga un aspecte
singular ben diferent al d'altres bandes ;
converteixen aquesta arma, excel-lent quan
és destrament manejada pel millorament deis
obrers, en gLavi terrible i pertorbador del
viure civil i ordenat, perdent tota eficacia
redemptora de l'estament i convertint-se en
formidable soport de baixíssimes passions.
Aixó, que bé Dodem dir que ha estat nor
ma—millor dit manca d'ella—en totes les
vagues que !a sde temps i periMicamen't s'ex
perimenten a Catalunya, s'ha -oalesat d'una
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Les vagues solen coincidir amb períodes
de Prosperitat, i ja semblava llei económica
el que esclatés una vaga en aquell ofici o
industria que passava per un periode be
nestant, de molta demanda, i fins era racio
nal que així succeís ; i esclatava quan s'ha
vía agotat el periode de demanda pacífica,
quan, després de Hargues discussions entre
patrons i obrers, no s'havía pogut trobar una
basa de conciliació on el transigir no sem
blés capitular o abandonar interessos sa
grats de qualsevulga de les parts litig-,ants :
i aquesta és realment la llei general de les
vagues a Europa. Desgraciadament aquesta
vegada, com tantes altres aquí a Catalunya,
peró d'una manera més palesa, no ha esde
vingut així ; els obrers sense organització,
sense estar units,
ni soplujats per sindicats
professionals que coneixent ben bé l'esta
ment i estudiant-ne llurs condicions econó
migues hagin formulat demandes concre
tes als fabricants per discutir-les i pesar-les,
sense que un estudi del medi social tant
di
vers
com complexe
on
se desenrotlla l'In
dustria de teixits i filats a Catalunya hagi
precedit tot determini, han anat a una vaga

Nú

una

vaga

parcial de l'estarnent, en el moment en el
qual molts fabricants i pot-ser els més im
portants, per manca de demanda no teníen
un interés viu d'aumen.tar l'oferta, que,
fent
baixar, el preu els hi disminuía un impor
tant capital-existencia.
El fabricant
ca
talá, individualista per natura, anárquic per
educació, secularment retret de tota funció
de govern, mancat de tot esperit col-lectiu,
sentint molt més l'interés individual propi
que no pas el bé general
instintivament
s'ha retret, i més que un litigi entre patrons
i obrers, entre el capital i el treball, aquesta
última vaga .semblava una lluita entre els
obrers i el Govern, en la qual aquells, des
orientats sol-licitaven d'aquest tot alió que
calla demanar als fabricants car solament
ells estaven en condicions de concedir-los
ho, si económicarnent era possible, a fi de°
tenir eficacia les concessions.
* * *

I veusaquí com en aquesta vaga amb cla
meridiana s'han vist aquestes equivo
cacions, aquests canvis de paper, aquest
caos ; un conflicte de les proporcions d'una
vaga fabril a Catalunya, esdevé doncs pro
blema paorós i terrible quan cada valor,
cada força no ocupa el lloc que per natura
li pertoca ; i la vaga haurá estat estéril, i
el decret lletra morta que sois servirá per
portar a la fallida a qualque fabricant que
tracti d'aplicar-lo en-tota sa integritat, i con
tinuará l'anarquía, i l'obrer desenganyat
ho esperara tot de la revolució, de la repar
tidora, i el conjunt deis desenganyats au
mentará engroixint les files d'aquests par
tits radicals que tot ho esperen del canvi
sobtat, del salt en el buit.
retat

* * *

Sortosament de l'un i de l'altre cantó de
la barricada hi ha joventut sana i vigorosa
que sent cada día amb més intensitat la
organització per estaments : aquesta é/ite,
avui encara amb no prou força per imposar
se será la que encaminará els conflictes fu
turs per les úniques víes que pot marxar,
o
sía, de la lluita racional entre el capital
treball, lluita que cal que portin vigorosa
ment els representants de cada una de les
classes patronal i obrera per tal que'l po
lític en cerqui l'armonía en cada moment ; i
així, en lloc d'un estorb, d'un entrebanc, se
converteixin en propulsors del progrés -i del

benestar general.
c. J.
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en quant a norma moral, serán in
transmisibles al poble, car el poble pressent
que el princlpi i la fí de la vida són exte.
riors a ella.
La moral popular fóra d'un sistema reli
giós és esteril. L'art sol-licita, sí, la religió,
sol-licita la eternitat, és una atracció cons
tant cap a la altura, perd ni l'art ni una su-‹
ma de coneixements científics tindrán la for
ça legislativa d'una moral.
La llei moral arrelada en la Eternitat si
ga la norma ; les ciencies, l'esperit crític se
rán si acás l'informatiu, mers instruments,
el poble damana un dogma i un culte ;
car
té un afany de sobrenatural que es palesa
fins en els seus esgarriaments cap a la su

'doctrines,

Seny catalá
Sota els escrits d'aquest jove preciar s'hi
sent batre un cor viu. i jo trobo que també
terra.

una

Fins als que no saben res deis seus men
jars, amb l'una má prenent la vianda i amb
l'altra el llibre, del seu girar-se d'esquena
al repós que li ofereix la seva blanor en la
penombra de la cambra, per robar a la nit
un raig més de la perduració que té de gua
nyar-se fóra d'hora del manteniment, s'a
'donarán davant deis escrits d'En Ramón
Rucabado que no tracta de res que no s'hi

hagi

donat sencer, amarant-ho del seu
tusiasme, i que alhora no s'ho hagi fet

en
seu

els documents. El cordial i
Pestudiós conviuen equilibradament a dins
d'una ment mateixa. Tal vida, tals escrits.
Laboriositat i daler de perfecció els donen
preuada originalitat. Són retrat d'un
una
per vía de

carácter.

tots

•

Rucabado,

quan demana els docu
de la seva filiació a les coses, ja ehl
s'hi ha donat ferventment, tanti si descriu
jubilantment la seva arribada a Anvers,
com quan es sent miner amb els miners bel
gues, com quan descriu un paisatge amb
igual simpatía que anota xifres, incansable.
Les seves cróniques d'allavores de la Expo
sició de Bruseles, són un ric catáleg-de rea
litats amarades del Sol d'or de l'entusias
desig de perfecció en tot ordre.
me i del
Corre aquest Sol espiritual per sobre la mo
dernissirna i flamant rinuesa de les nacions,
En

ments

i la interpretació que del
una

els

concurs

de cada
el jove,

d'elles a la Exposició cantava
desigs de transfusió de perfeccions,

con

firmen també el nostre lema envers eh. Tal
home, tals escrits. Home que penetra, que
'desitja, els sentits del qual cap vid ni cap
sectarisme no enterboleixen. En eh, crear
significa fer confessió pública de la seva
ánima i deis seus desigs.
En les seves campanyes contra la lascivia
i el joc, contra la desmoralització del car
rer i deis
espectacles, s'hi sent una puresa
personal dreçant-se contra un ambient, un

'desig d'integritat

.

que clama d'una

carn

con

tinent, i aquesta virtut que sobreeixint de la
conducta surt amb autoritat a moments ai
rada, i inon'da els escrits a favor de la pú
blica moralització, és el que'ls hi cióna for
ça doctrinal i atraient color de vida. Aquest
afany de fer-ho anar tot pel bon camí, aquest
fo toí o res, que segons ha dit algú en aques
ta mateixa revista, sembla voler passar avui
'del terrer polític 'd'altres díes a un terrer
etic, cióna al tracte personal 'd'En Rucaba
'do una serietat recatada, plena de bona
criança, i que es coneix venir d'endintre,
serietat sota de la qual no s'amaguen pas
ni fel ni falsetat, sine) que és com el digne
rubor deis dalers de millorament que el jo
Sota d'aital
ve rnanté i pels quals treballa.
seriositat s'abriguen les santes ires, les acti

RoyAhe

vitats profitoses. Activitats diverses, altra
ment, car En Rucabado está talment de ca
ra a
la vida que trobaríem tant lógic que
comer
un dia ocupés una cátedra de ciencia
cial, com veure'l assolir un seny amb reti
rança al del bisbe Torras, en coses de Pa
nima. Tampoc aixe) faría callar en eh l el de
sig a més perfecció que és una marca del
es
seu ésser i cióna el color de vida als seus
crits.

Ara, en el més recent : La idea d'Eterni
tal en l'educació moral (*), sembla que En
Rucabado ha volgut donar un cim als seus
anteriors escrits de carácter etic, exposar la
cen
substancia del credo que hi presideix
tralitzar la seva eficacia. També, perque no
dir-ho, sembla haver posat esment en con
tenir la seva santa indignació, les seves jo
venus gosadíes a bon fí, i anc que siga amb
minva de l'escalf, acreixen la llum del seny
que a rnoments s'espandeix de la bella tesi
amb aquella joia sobtada que ens dóna gai
rebé la sensació física de l'enlairament i la
claror naturals, perque retrobem en la pa
raula escrita reminiscencies de tot el pur i

originan.
La síntesi de la darrera confessió d'En
Rucabado ve a ser aquesta :

«El costum sol ser la moral del nostre
per damunt de la Ilei, d'aquí que he
redant virtuts i vicis s'abandona a actes que
són viciosos a la llum de la ilei moral, i en
canvi té arrelades nráctiques virtuoses pel

poble

sol fet d'ésser costum.
A fi que la seva vida moral es governi
per religió i no per costums, cal fer-lo en
trar en Pintim ',cle la conciencia i inculcar-l'hi
la idea d'Eternitat.
Els nostres actes, morals o immorals,
queden com incorporats en la eternitat, són
inmortals. ?Quí no aspirará, doncs, a la ar
monía entre els propis actes i la suprema
essencia de l'Etern, a que la nostra dig
nitat moral sigui el més avinguda possible a
la puresa de l'Etern originan?
Es contra aqueixa armonía que en tot
temps i amb diversitat de sistemes ha anat
la revolució intel-lectual, exalçant l'instint
per 'damunt del dogma i pretenent fer
una doctrina popular.
Cal salvar-ne al poble, posant-lo de cara
a

l'Etern.

Els qui en substitució del dogma propa
guen les teoríes evolucionistes de la moral,
el cientifisme com a cim de moralitat, la re
ligió de l'art, o els qui es substrauen a la
idea de la mort i en aqueixa fruició pretenen
situar ja la immortalitat, podra ser que ells
individualment visquin satisfets en la atmós
fera mental que s'han creat, peró les seves

Tot i que he procurat escullir-ne els
punts més substancials, transcrivint a mo
cal
ments les propies paraules de l'autor,
Ilegir sencera la tesi de'n. Rucabado. Es fu
sionen en ella el jovenil daler de l'o /oí o res
espiritual i el bon seny catalá, i si referint
ho al seu autor hem dit tal vida tal obra, di
Hem támbé : tal terra tal obra.
Si en la presencia corporia d'En Ruca
bado ens venen sempre a la ment les figures
deis nostres avis, parlant desde'l seu lloc
amb paraules mesurades i pesantes d'expe
riencia, així mateix el seu darrer escrit anc
els moments que s'enlaira a la metafísica
fa aquell repós i claror que sol delitar-nos
en presencia de la forma natural de la pa
tria, que és la: forma mateixa de la terra ca
talana.

Obriu-lo aquest petit llibre sere i em di
si la lium deis seus pensaments no us
arriba a estones a Fíntim racer on es convo
quen místicament els gaudis purs i origi
nals : la calma 'd'un troç de terra nostra gau

algun

de

Francisco Altés
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elegant

de

dia de

gracia,

una

hora

religiosa

monestirs. Potser és
perque el seny que llumena ara en el 'libre
s'ha criat d'aquests intactes origens, ha res
deis

sota

un

pirat

deis

nostres

seus aires.
ho dic, Sant Jordi blanc de l'ar
monía, Comte Arnau vers tota perfecció, jo
ve autor. ?On comença el sentiment de la

A

k.)Ua fasciele

l'espiritisme.

i

Altrament, no més queden dos camins:
o la moral cristiana segons eternitat, o la vo
luptat de la revolta : el sensualisme i Por
gull regint el poble.
Les figures capdals de l'actual Renaixe
ment catalá está.n xopes i ardents de sentit
d'eternitat i d'armonía, ho están les nostres
orientacions educatives. Marquen el nostre
present a Catalunya dugues fortes tenden
cies : una a l'obra social en sentit económic,
una
altra a la defensa de l'esperit religiós
en sentit polític. !Que fóra bell poder veure
tot aixel compres, englobat, subordinat en
una gran i poderosa tendencia a
l'obra so
cial en sentil moral, en sentit d'esclari
ment ! Gloria als qui la realitzin en la con
ciencia del nostre poble que ja porta en si
mateix una mena de Ilevat etic cruel fa re
pel-lent a la inarmonía i n'hi haurá prou
arnb il-luminar-lo i guiar-lo.»

reu

e

vos

a
e«-

Rambla deis
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patria

acaba el sentiment religiós ?

un

gaudir

tre

On
natural i on el
que'n.5 ve de l'assenyada paraula ? Dig-ueu
ine : ?No tendeix el millor que copcem a una
armonía suprema a dins nostre, a una fusió
naturalíssima com la de l'horitzó amb la
muntanya, que fa que'l temple remou en nos
altres el pur sentiment de la patria, que la
v±sjó d'un troç de la nostra terra ens és un
descans de l'esperit, talment religiós, i que
i

on

confina

el

de la

Goo e LL9,e-

SS:3

L1,51[5

Dimecres 15 d'abril de

Parlant de la gent que

1829

tenir ta
lent es dona a la producció, i deis que
escriuen sobre qüestions que no ente
sens

Goethe digué:

«Ço

que sedueix als

joves,

veu-s`ho
aquí. Vivirn en una época, que la cultu
ra s'ha fet tant extensa, que es comunica
desseguida a l'atmósfera que un jove
respira. Pensaments poétics i filosófics
viuen i es rnouen en ell, que ha aspirat
junt amb l'aire que'l volta, més eh l pen
sa que són de sa cullita i els diu com si
fossin seus. 1 després que ha restituit al
temps go que d'en rebé, resta pobre.
Es igual a la font aixuta per on corre
qualques moments l'aigua que s'hi tira,
mes que para de
rajar així que la pro
visió scha acabat».
Dilluns 9 de

juliol

de

1827

.(fra.,gment)
Sobre la qüestió de -la limitada lliber
d'impremta s'origina una animada
conversa entre Goethe i
el wnciller (1);
fou un tema abundant i en el qual Goethe
se manifestá
aristócrata moderat, perb
Nitre arnic de la part del poble.
tat

«Jo no tem de cap manera pels fran
cesos, digué Gothe; ells es troben a una
tal altura histórica, que ja no es més pos
sible oprimir l'esperit. La llei restricti
va será sois benfactora, majorment quan

bell pensament

ens fa sentir sospesos en
el cel material que toca a les nostres ro
ques i el cel inescrutable d'on ens ve tota
llum ?
Aix6 m'ha fet pensar la vostra darrera
obra, i una veg-ada més també m'ha corpres
el sagrat d'aqueixa denominació : Seny ca
talá. En nom d'ell, amic, endavant.

pau

s

nen,

JOSEP LLEONAR'r

,a1.7_\
!

les restriccions

no afecten rés d'essen
solament contra les per
sonalitats. Una oposició sense límits es
devé xavacana.

cial, pero

Friedrich von Müller,

van

«La limitació deu ésser peró enginyosa
aixó ja és una gran ventatja. Dir sa
opinió directa i grollerament, sois pot
estar bé i

perdonar-se,

fer-ho molta

dret,

té -cap

quan

té

se

Un partit peró

raó.

per la raó que és

un

per

no

hi

partit

escau la manera indirecta,
de la
els francesos foren grans models.
A rnon criat jo li dic simplement: «joan,
treu-me les bótes!» I dl sab qué vull dir.
Mes si estic amb un amic i desitjo que'm
faci aquest favor, no puc pas expressar
me
tant obertament, sino que 'cinc de
donar a la frase un caient amical i

sois u

qual

agradable que'l mogui

fer-me aquell

a

amable servei. La necessitat M011 l'es
perit, i.és per aixó, com he dit, que'm
plau la llei d'impren-ita. Els francesos
han disfrutat Ens ara de la fama d'ésser
la nació més espiritual, i ho rnereixen
ho resten. Nosaltres, alemanys, amb
nostres opinions ens extralimitem i no
estem pas gaire avengats en l'indirecta.

partits parisencs,

continua_ Goe
del
que són, si fossin més lliberals i lliures,
i competissin mútuament, més del que
fan. Baix el punt de mira historie es tro
ben els franCesos en una mes gran altu
ra que'ls
anglesos, els Parlaments deis
«Els

the, podríen

zen

son

les

com

podem

d'un home sol,
els grans entre
Canning, aquest gran

capacitat
veure

bancs que posen
home d'estat».

a

Dimars

en

22

de marg de

Goethe em llegí en havent dinat pas
satges d'una carta d'un jove amic,(I) de

ser

encara

més grans

el troben feble i el Tiziá no més
els apar un bon colorista.
Niebuhr tingué raó, digué Goethe;
quan vejé arribar una época de barbaria.
Ara ja és aquí i nosaltres ens hi trobern
dintre; car en qué consisteix la barbaria,
sinó en que s'arribi a desconeixer ço
que és bó?

jove amic conta després el Carna
la elecció del nou Papa i la revolu
ció que ha esclatat més tart.
Veiem Horace Vernet atrinxerat din-tre sa casa com un guerrer; en canvi els
altres artistes alemanys resten a casa,
llur, i es fan tallar les barbes, go que
demostra que per llur cornportament no
s`han fet preuar gaire pchs romans.
Vingué a la conversa si aquest desen
caminarnent, rnanifest en alguns j'oyes
artistes .alernanys, és obra de persones
isolades i s'ha escampat com una injec
ció espiritual, o bé si ha tingut son ori
gen en el temns.
«Ha sortit d'alguns, digué Goethe,
esta obran.t de fá quaranta anys. La teo
ría era: un artista .per ésser igual als
mes grans, necessita sobre tot geni i pie
tat. Una teoría així era seductora i fou
rebuda a mans besades. Car per ser pie
tós no es necessita apendre rés i el geni
cada ú ja el reb de la seva propia mare.
No hi b_a com anunciar go que festeja la
vanitat i la comoditat, per a tenir des
seguida un gran partit en la mitjanía de
les gents».
El

val,

Q.

forces oposades que's paralit

unes

a

1831

Rafael,

1-•hj

O

-

netrar-hi la

Roma. Alguns artistes alemanys, conta,
hi van amb cabells llargs, grans mostat
xos, colls llampants, habillame-nts de
germánica an.tigor, gratis pipes i gogos.
Pels grans mestres i per apendre-hi quel
com, no semblen pas anats a Roma. A.

vezez

U

quals
(1)
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(i)

Félix

IvIendelssohn-Bartholdy.
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essencialment col-lectiu, i

tant in
amb males decoracions,
amb cómics infernals, mal compres i
escapgat, encare és teatre: aixó és, en
la gentada, encare la fá.
care sotmou
glatir generosament de la obsessió:cl'una

teatre

destructible que,

Del Teatre

El Teatre heróic
?Cap

girará

el teatre contem
porani? Ja no sab per on campar se-la.
Es un fet que la gent s'hi aburreix, i
que si's lleves al teatre el seu prestigi d'
exhibició de toilettes la seua crisi econó
mica fora enorme. Un il-lusionista, un
imitador de`n Frégoli—per no parlar
deis cinematógrafs i deis music-halls—
se`n emporten més gent que una obra
exalgada per la crítica periodística. Les
combinacions del adulteri están agota
tades, el drama de tesi se debat man
drosament en les darreres somnolencies,
Phumorisme dI vaudeville ha envellit
prodigiosament. A aquestes altures
masteguém trogos d'opereta i ens diver
tím escassament amb empescades que
duren un dia; teatre «de terror» teatre
de besties parlants, teatre patológic.
teatre de detectives... I no cal ponderar
l'abús de traduccions mediocres i les
probatur es de represes de les obres més
absurdes del neo-romanticisme,
a

on se

,

,

De tots els intents que están sobre la
el més noble és segurament el
del teatre heróic. El moment és potser
oportú La divisió del treball, la cómo
da insignificancia de la vida, el prosais
me volgut
d'una part de la civilització,
—característiques del nostre viure,—de
manen grans
estimulants i agIutiman.ts
artístics. Caldría saccejar amb fiames
vives l'atmósfera grisa que pesa da
munt les nostres nuques aplomades.
Tothorn, conscient o inconscientment,
está afreturat d'aquesta alliberanga.

romanent-hi digres
bé una simple
sería
sió ni efectisme,
rejoveniment
un
literaria,
o
bé
divagació
heróica,
que per
Tota
obra
Sardou.
del
intérpret determi
triomfar necessiti
des
nat, és una obra circumstancial,
tre enjoncament al carro triomfal d'un
veure

juntura,

a

poética lleg-enda, per una
cornbinació industrial; el su
blim épateur senyor D'Annunzio conreua
nacionalismes oratoris i Ilampants; el
sistemátic E. Marquina dona a l'Historia
d'Espanya les ales del vers más solacf
i don Ramón del Valle Inclán, lag
de recercar la fórmula artística de tots
els impudors, canta el tradicionalisme
en figuracions simbóliques i patétiques,
Esdevenim, dones, heróics. Caldría
no más examinar en cada cas si les obres
són realment artístiques, i si són sus
ceptibles d'interessar universalment i
durable
amb un interés escénic
el
públic teatral. I si els resultats són sem
pre afirmatius, confessarem que vivirn
en
una época digna de
Sófocles i de
Shakespeare. Tota obra que no presenti
foses en una perfecta unitat artística la

ta escriu

una

enginyosa

—

—

inspiració i la teatralitat,

no

deixant

no

o

un

un

histrió. Tota obra heróica que necessiti
amb llevats
un públic cerebral, lletrut,
elegant,
amic
d'arcaisme—o un públic
de les riques presentacions, monárquic
i chauvin —o un públic democrátic, sen
timental, que trepidi quan la víctima
está sota la xinel-la del traidor, que sa
ludi les «mitologíes del progrés» dema
nant la 114arsellesa—podrá ésser una
obra interessant i fins gentil, peró no
és teatre heróic ni és essencialment tea
tre. Perqué el teatre heróic —en el qual
troba la literatura dramática la seva
expressió más perfecta i más pura -és

No s'ha d'oblidar

cada

cas

mai,

per

particular que'l

jutjar

en

vers, més que

melodía, té un valor d'in
l'historia, más que una
oportunitat poética, una gracia deco
rativa, té el de objectivar más la bellesa;
que un fragment líric, un pensament
pregon, un aldarull épic, si apareixen
amb carácter sustantiu, són un erro,
perqué el teatre no és más que una arti
chlació de valors teatrals (prenent aquest"
calificatiu, és ciar, en el sentit més no
ble). Aixó, en resum, no és más que

un

valor de

tensitat; que

o

afirmar la
no

independencia dels genres;
repetir una protesta opor

és más que

tuna contra
en

un

fet constant: el de que

tetes les literatures

decadents

se cer

la renovellanga per medi del hibri
disrne.

qui

ANGEL

ESTRADER

Vers la unita,t balkánica

taula,

aquest desig, el senyor
Responent
Hauptmann entre drama i drama realis

superior.

vida

per P. E. DralcouIes
Jo era a Atenes quan va començar la se
gona guerra dels Balkans, i estava en posi
ció d'an.ar seguint els passos pels quals ha
vía esdevingut inevitable. La primera guer
per ventura, hauría pogut
ra deis Balkans,
ésser evitada ; pero la segona era una con
seqüencia necessaria de l'actitut que Bulga
ria prenía després de l'inesperat resultat de
la primera guerra. La idea d'una segona
guerra repugnava a tothom de Grecia. Un
lleu sentit de recança, d'amargura i ádhuc
d'indignació, que el Govern abandonés mig
mil-lió de grecs a Tracia sota'l domini búl
gar, es podía notar entre totes les classés,
pero ningú mirava amb gens de satisfacció
la possibilitat d'una segona guerra, fins com
a
defensa contra les diaries incursions de
Bulgaria dins del mig-dia de Macedonia i
de territoris
el seu gradual arrapament
grecs.

Quan

per un atac súbit, ocu
payen Eleftherai, enfront de l'illa de Thas
sos, després d'haver mort a un nombre de
Evzones que hi trobaren isolats, i quan l'ob
jecte d'ells d'avançar sud endavant per una
serie de sistemátics «incidents de la fronte
ra», es va fer indiscutible que cap Govern'
grec hauría estat fidel al seu dever si no ha
gués donat ordre a la host grega de con
trastar l'atac deis búlgars. Així va esdeve
nir que sense declaració de guerra Bulgaria
emprengué aquesta folla campanya que aca
baría amb la seva total desfeta.
Res hi havía més lluny del pensament de
la nació grega que un conflicte amb els búl
gars dins de les circumstancies que seguíen
la cessació d'hostilitats entre la Lliga Bal
els

búlgars,

Turquía. Peres hi havía dins del
del Govern i l'.exercit búlgar,
definit, anul-lar els resul
com
un objecte
tats de la primera guerra, els quals eren en
benefici de Servia i de Grecia, i obtenir per
l'astucia i la duplicitat tot el que havía es
kánica i

pensament

-tat

guanyat de les

armes

servies i gregues.

guerra havía estat descrita com
una> guerra de liberació, i així era realment
dins la ment deis pobles servi, grec i monte
negrí ; pero no era l'esperit de liberació el
qui impel-lía els búlgars. Bulgaria havía es
tat feia molt temps presa d'una obsessió im
perialista, i el seu objecte al moure guerra
engrandir
contra Turquía era conquerir i
di
se a costa de les altres nacionalitats. La
ferencia dels motius havía per força de mos
trar-se en conflicte obert entre Grecia i Bul
garia. La política grega havía estat d'a-cord amb la tradicional aspiració de la nació

Laprimera

sots
de reunir totes les comunitats gregues
d'una administració grega. Grecia mai ha
cobejat territoris que no teníen res que veu

amb ella. La seva ambició és limitada a
Re
la tasca de completar el programa de la
volució Grega de 1821, quan tota la nació
grega s'aixecava contra la tiranía turca.
Es, doncs, fútil atribuir als esforços dels
grecs un designi d'engrandiment a costa

re

imputació

to

d'altres nacionalitats. Aquesta
per
més aviat a Bulgaria, el plá de la qual
Balkánica
Península
la conquesta de la
l'heredament de l'Imperi Turc ara ha esde
ca

vingut evident a tothom.
Bulgaria, a l'entrar a la Lliga Balkánica,
al-liats
havía rebaixat les forces deis seus
atab
mateixa
d'enganyar-se
ella
fins al punt

•
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resperança de

la llur desfeta i el triomf
d'ella sola sobre Turquía. El primer des
engany li va venir amb la ocupació de Sa
iónica pels grecs, (ciutat en la qual ella ha
vía posat particularment el cor). Mai va per
donar als grecs d'haver-hi entrat abans que
ella rnateixa tingués temps d'ocupar la «joia
de l'Egeu». Ni va poder perdonar a Servia
d'haver ocupat Monastir. Bulgaria havía
somniat en un triomf basat sobre la con
questa de Monastir, Salónica i Adrianópol.
No va reeixir de conquistar les dugues pri
meres per les proeses deis servis i grecs, i
perdía la tercera després de conquerir-la,
amb l'ajuda servia, per la seva propia follía.
Aquests fets són manifests a tothom, i
si hi afegim la bárbara conducta de l'host
búlgara vers les poblacions de Macedonia i
Tracia, no ens podem estar de demanar-nos
meravellats que és aixel que justifica a
aquests escriptors de la Premsa anglesa que
s'obstinen en altificar Bulgaria com l'Estat
model a Llevant.
Grecia, quinze anys enrera, era derrotada
per Turquía, i jo recordo ben bé la mofa i
el menyspreu:i lins l'odi de part de la Prem
sa Europea contra ella per la seva desfeta ;
i no obstant aquella desfeta no era res més
que un aconteixement com tants n'han esde
vinguts a Bulgaria durant aquest mes pas
sat. Aquell aconteixement era una retirada
de l'host grega, semblant al que eren les
nombroses retirades de l'host búlgara durant
•

el

curs

de la

seva

malaurada guerra

contra

Grecia i Servia. Ademés, les inhumanitats
que malmeten la fama de Bulgaria en 1913
mai han ensützat el nom de Grecia en 1897
ni en cap altre temps. I aixe) és particular
ment significatiu, la investigació sub segü ent
ha posat en ciar fets que justifiquen la nos
tra

creença, que

aquella

retirada

era

engi

nyada pels mateixos estrategics que havíen
aleshores instigat Grecia a moure guerra
contra Turquía, en l'esperança de veure el
petit Estat Mediterrani aterrat d'una vegada
i per sempre. Gairebé

creia que hi labo
i el Rei
Jordi se l'acusava injustament d'haver posat
les mans en l'afer. Es el fet, que certs cer
cles interessats de l'Europa Occidental no
varen trigar gaire a veure que els grecs, si no
raya

es

alguna influencia misteriosa,

contrastats, avançaríen probablement
pel nord ; en conseqüencía, no que
dava altre recurs que enginyar una retira
da. Aquesta retirada es va atribuir, amb ar
eren

massa

guments insostenibles, a la no preparació i
manca de disciplina de l'host grega, per()
de totes maneres aquell aconteixement va
quedar coni un misteni pels no iniciats. La
força guerrera deis ,,cfrecs en aquell temps
era justament
tant bona com ara ha resultat.
}Ti ha un element característic de la raça

grega,---Pelernent d'impetuositat,—el qual,
quan és excitat, esdevé terrible en la seva
acció. Aquest element és la força guerrera
de Grecia. Fou excitat per causes similars
en

.1896,

en

1912 i

en

1913. Des de l'o

cupació de Salónica ha estat particularment
excitat per la desllealtat búlgara, la manca
de generositat, la mala fe i els metodes de
fal-lacia. Així s'explica com els búlgars eren
Presos de terror bo i fugint davant dels grecs
Perseguidors des del 4 de Juliol. Durant els
Aces anys que precediren a 1896, Turquía
havía somes Grecia a sistemátics aviliments
i humiliacions,
fin.s que la impetuositat hel
llnica fou excitada i esdevingué tant irresis
tible, que hauría estat una garantía de vic
toria en 1897, si no hagués
frustrada
Per agents
exteriors. Diferent deis grecs de
1897, els búlgars en 1913 han estat ven
estat

453

çuts

a conseqüencia d'una serie d'actes que
reflecten gens d'honor sobre d'un.a nació
civilitzada. L'estigma, ademés, de l'inhu
manitat búlgara está massa fermament es
tablert per donar lloc a cap dubte. No obs
tant, apenes una veu d'indignació s'és en
lloc aixecada que fós, en el grau mínim,
comparable al menyspreu amb que Grecia
fou tractada a moltes bandes pel malaurat
resultat de la guerra de Tessalia en 1897.
Aconteixements ulteriors han demostrat com
era injusta aqueixa actitut vers
Grecia. La
nació ha manifestat fortitut, paciencia, gene
rositat, humanitat i mbderació.
Está de moda proclamar exorbitants les
seves
pretensions, pero cal una petita refle
xió per demostrar que Grecia no demana
res rnés del que és manifestament just.
Que
l'Epirus, Macedoríia i les illes de l'Egeu
no

són totes hel-leniques fins al moll, pocs es
tarán disposats a discutir-ho seriosarnent.
•

Aleshores, en vista de l'inhumanitat búlga
ra, Grecia, naturalment, demana que se li
asseguri que'ls elementaris drets humans se
rán garantitzats als grecs que romandrán a
Tracia sota'l dornini búlgar. Si no se li con
cedeix, aleshores el dever de Grecia será de
formular la demanda de una Tracia autó
noma sots la sobiranía turca. No s'oblidará
tampoc que Grecia és l'únic país balkánic
que deixa mil-lions de la seva gent sota'l
poder de Turquía. Hi han més de quatre
mil-lions de grecs a l'Assia Menor, i fóra
no més que just que es regonegués
Grecia
com
el llur protector natural. En veritat,
aix(1) fóra la Ilur única garantía de seguretat,
en vista dels aconteixements de la Turquía
As siática
Un sentiment anti-hel-lénic s'és
anat
covant a l'Europa Occidental i entre les na
cions eslaves des de la guerra Russo-Turca,
paral-lelament a aquesta hostilitat contra
els grecs, ha anat creixent una tendresa con
responent vers Bulgaria. Ja no és més un
secret que la Triple Al-liança ha fet tot el
que ha pogut per prevenir el creixement de
un Poder Hel-Fenic en el Mediterrani. Gre
cia, no sent una nació eslava, podía, s'ha
cregut, en al-liança amb Anglaterra, esde
venir una barrera contra l'avanç teutónic o
eslau cap el sud.
En el problema d'Orient no sempre són
els factors visibles els qui compten, sinó més
aviat els invisibles. Generalment els Estats
balkánics han servit merament de figures
d'escacs en les mans de les potencies euro

pees. Així la primera guerra balkánica era
i la
un moviment d'Austria contra Russia,
segona un moviment de Russia contra Aus
tria. Quan som temptats a blasmar aquest
o aquell Estat balkánic, en realitat hauríem
de blasmar l'antagonisme Austro-Rús.
Si Russia i Austria no teníen cap causa
per ser hostils l'una a l'altre, no hi hauría
hagut ni guerres ni rumors de guerra, i la
Península balkánica hauría estat ja faría
temps fraternitzada i próspera, ja fós que
dant-se o no quedant-se Turquía a Europa.
Es sorprenent que les causes reals de les
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no són discerni
són sovint d'un gran
calibre intel-lectual. Un hauría esperat tro
bar la opinió pública anglesa agitada contra
la causa actual que ha convertit la Penínsu
la balkánica en un veritable infern. Es difí
cil blasmar els Estats balkánics per les
llurs ambicions. Regonec que aqueixes na
cions no han estat afortunades en produir
grans homes d'Estat capaços de treure-les
de les animositats mutues. Peró toca als lea
ders de l'opinió pública senyalar el sistema
d'intrigues de la diplomacia occidental com
la magna font de les miseries d'Orient. Si
guin els que siguin els designis llurs, resta
sempre la veritat que Austria i Russia per
generacions han estat mantenint els pobles
balkánics en contínua discordia. Les grans
potencies no desitgen realment la pau. La
pau és desitjada solament per les grans de
mocracies, peró els Governs, qui són mera
rnent els comités de las n.ostra civilització
plutocrática, troben sovint de l'interés llur,
provocar guerres fins que els paissos belige
rants acaben com a presa natural de l'ex

des fins d'escriptors

qui

plotació financiera.
Estic convençut que

no
més hi ha una
els negocis deis Balkans
sobre'l principi d'una unitat o federació. Un
sent a parlar molt de vares fórmules, tals
com el principi de les nacionalitats, el prin
cipi de l'equilibri, el principi de la compen
sació, el principi del plebiscit, de l'hegemo
nía, de l'autonomía, etc. Fóra molt llarg
d'analitzar les raons per les quals cap d'a
questes fórmules fóra realitzable. La pau,
una
pau permanent, una pau amb progrés,
és solament possible sobre'l principi deis Es
tats Balkans Fedexats. No tinc prou espai
en
aquest article per desenrotllar aquest
punt. Peró pensi cadascú quines possibili
tats va obrir l'any darrer una al-liança me
rament casual de quatre Estats balkánics,
i com tots els somnis deis idealistes apa
regueren per un moment probables de ser
realitzats. Pensi també el lector com sempre
Austria i Russia s'han oposat extremament
al principi de la federació, exactament per
que la solució prometía una pau permanent
i en conseqüencia frustava els designis d'e
lles. No vüll pa.s dir amb la paraula fede
ració una unió com la americana, sinó una
conexió folgada—una unió d'aduanes— un
rudimentari Estat internacional—una mena
d'hornos pondía, tal com el sistema de les
Colonies britániques. La unitat fora l'antí
dot contra'l militarisme que és el responsable
de tots els sufriments deis pobles balka
nics. La idea de la federació balkánica ja
no
és una utopía, i darrerament ha adqui
rit força suficient per resistir les intrigues
diplom.átiques. La gran opinió democrática
hi va en favor. Fins Russia ara, hi han raons
per creure-ho, está abandonant la
política
d'amparar Estats Balkánics separats, i d'ara
endavant encoratja la creació d'una Unió
Federada. Les influencies separatistes han
mantingut els pobles balkánics en una con
dició de retrocés. No obstant, no hi ha país

solució,

i és

posar

EUROPEA
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'del món en condicions més favorables pel
'desenrotIlament i la prosperitat que la Pe
nínsula balkánica. Geográficament, consti
tuiría un anell unint tres con.tinents.
més que pogués estar en pau, és im
possible de dir quins aspectes de geni i de
cultura no sorgiríen pas. Jo crec fermament
que si unes poques persones serioses es de
cidíssin a dedicar les energíes llurs a la vin
dicació del principi de l'unitat ballanica,
aquest ideal resultaría ser no un esquema vi
sionari, sinó un programa sblid d'eficacia
política. Jo sé que a Anglaterra hi ha ho
mes i
d6nes de serietat suprema, imbuits
d'un ardent desig no més de promoure el
benestar huma i qui menyspreuen en abso
No

diplomátiques

lut les estretes consideracions
per aquesta
i plutocrátiques. Que treballin
amb la
mesurat
reeiximent
será
i el llur
programa.
del
rectitut
justicia de l'ideal i la
psicológic per tal
El present és el moment
europeus
no serán ca
Governs
empresa. Els
influencia. Serán in
pagos de contrastar tal
de federació
duits a promoure el principi
després de
dins de la Península ballanica,
imposar la cessaci6 del conflicte, regonei
presencia
xent fets consumats (llevada la
bal
italiana a l'Egeu) i garantint els Estats

kánics contra tota escomesa.
De Review of Reviews).

(Trad.

fonda i plena que és
tat senzilla, viva, forta,
la vertadera pietat, perque tot go que no
sía en ella plenitut i solidesa i fermesa, és
buidor i polsim que una bufada s'emporta
Sort encara que qualque editor tenía
bon acert de fer edicions de tal qual obra de
Santa Teresa, Sant Joan de la Creu, Frá
Lluis de Lleó i l'altre Lluis de Granada, deis
PP. Rodriguez i Nieremberg i de les bones
traduccions antigues de Sant Francesc de
Sales i el P. Tomás de Kempis ; perb aque..

el

gloriosa tradició mística
la qui encara avui
espanyols dins els llibres_ ex
llengua— quedaren com
tota
l'inundació d'aquells manualets

lles obres de la

espanyola—per

ascética

noms

suren

trangers
R.

1913

en

ofegades

per
i Ilibres que abans he dit. I el secret de tot
aixó se trobava—i encara avui en troba
ríem mostra—en que, per una part, goyer

B.)

el mal gust del cartró pedra, i, per
altra part, perque avui a Espanya saben els
editors que'ls únics llibres de bona venda
són els llibres de devoció i les novel-les...
que no vull anomenar.
L'invasió de la pietat francesa—tant dife
rent de la nostra com diferents som de tem
perament i de raga, malgrat el parentíu llatí
nava

Llibres de

pietat

No fa gaires setmanes que un amic meul,
molt amic de la CATALUNYA, parlant de Ili
bres ascetics, em deja : —Un confés me re
Fran
comanava una volta el Kempis, Sant
dir-li :
cesc de Sales i altres autors i jo vaig

—Perque

no

em

recomana

l'Evangeli

?

Tenía ra6 Pamic. De tots els llibres que
s'han escrit en el món, de cap altre s'ex
hala aquella flaire de suavitat, do conort,
d'un
*de mansuetut, de fermesa, de poesía,
així
com
Evangelis.
Car
deis
que
surt
ció
no

hi ha

hagut

cap

pintor

que

hagi

sabut

semblanga de la cara i fi
gura de Jesús que deixi satisfeta 1:ánima,
ni l'idea que de Jesús ens dona l'Evangeli,
tampoc hi ha hagut poeta ni escriptor que
hagi sabut donar una fesomía moral
ens
quatre sern
tant complerta com la d'aquelles
blances immortals, tant vives, tant senzilles,
mateix tant
tant sense pretensions i per go
artístiques, del qui deu ésser nostre Mestre
model.
Be) és així mateix que l'Evangeli sía
acompanyat, per aquelles persones qui no

'donar-nos

una

sápiguen fer-ho per elles mateixes, d'expli
cacions históriques que esclaresquin el text,
a.demés de les hermeneutiques i teológiques
que ja porten les edicions revisades per l'I
glesia ; bellíssirns i sapients comentaris, ex
posicions i gloses sobre paraules i actes de
Nostre Senyor escrigueren els Sants Pares
els grans expositors i fins són dignes de
lloanga en altra sentit les obres literaries i
novel-les més eminents que descriuen d'al
manera
passos i figures de l'Evan
geli.
Pero, aquests comentaris, exposicion.s,
gloses i representacions serveixen per fer
estimar els Evangelis i cridar l'atenció so
bre d'ells i per ajudar a treure d'aitals flors
no per
la puríssima mel que contenen; mes

guna

substituir-les.
I no obstant no hi ha llibre més poc co
negut que aquest 'libre, que no és sois sa
grat, sino que és proforidament humá, i con
té més poesía, i més bellesa i més alta ciencia
pobles
del cor de Phom,e i de l'ánima deis
que cap altre Ilibre fet de má. d'homes. No
parlo sols deis no lletrats, parlo deis Ile
trats, deis poetes, deis escriptors, de molts
'deis qui parlen de política i de religió i
fins de filosofía. Jo he preguntat a certs
homes de gran talent i no poca cultura i els
hi he demanat que amb vera sin.ceritat em
diguessin si havíen Ilegit, com.plerts, els

i

religió

confessar-ho, bé els hi coneixía jo que no
serán, deis
en tenien dar con.cepte. Quants
ratlles, els
que passin els ulls per aquestes
mateixos,
confessar-se
a sí
haurán
de
que
coneixen
amb certa confusió, que no'ls

I aix5 de vegades no és culpa deis qui
caminen pels extraviats viaranys : la culpa
voltes és deis guíes : l'Evangeli havía d'és
més preuat llibre que
ser i no és el primer i
posessim a les mans deis nostres fills i el
contem
que havía d'ésser nostre llibre de
plació i de lectura espiritual, sens per go
rebutjar els altres dels bons escriptors ver
daderament místics i ascetics. Perque si la
societat nostra no és prou cristiana, és per

l'Evangeli, perque
no coneix com deuría
beu directament de l'Evangeli l'aigua
-pura de la doctrina, i així no té de Jesús
nostre Senyor la exacta, pura i forta idea que
n'ha de tenir el bon cristiá.
Va arribar un temps que .tot-hom escrivía
llibres de devoció i pietat i tot-hom se con
siderava amb forces per a ésser escriptor
místic, cosa veritablement difícil, perque el
bon escriptor místic cal que tingui, ultra la
forta saya teolbgica, el sentit altíssim de
que

no

poesía i l'unció que no s'abasta sens ésser,
ademés de bon poeta, home de cor net i pie
de pietat per els altres homes, i la produc
ció literaria mística i ascItica espanyola se
devocionaris—la
reduía a uns manualets
majoría sense suc, sense forma i sense subs
tancia—i qualque traducció del francés; tot
aixel venía a representar en la literatura re
ligiosa go que les imatges de cartró pedra
cartró buid
en l'esculptura i els floreros...
i flors de paper pintat ; i ciar és que sois
havíen d'inforidre i inspirar una pietat molla
llaminera, de florero i cartró, no la pie
la

amb tota la
posar-se.

manca

'd'unció que

es

pot

su

Gracies a Deu avui comenga moka gent
pensar que la literatura piadosa i la mís
tica i ascetica cal que siguin ben escullides
les traduccions ben acura.des i que és molt
convenient que la pietat catalana tingui bons
llibres catalans i com cimal de tot aixb que
aquesta literatura catalana conti amb bones
exposicions deis llibres Sants, i, sobre tot
a

per damunt de tot, amb edicions popu
lars, exquisidament fetes, del llibre deis 111
bres

:

els Sants

Aixo pensava

Evangelis.
mentres

amb delectació Re

MossIn
fa gaire, L'Evang' ellari de
Frederic Clascar i El Sant Evangell i els
fets deis Apbstols, traduits en bon catan. per

gía,

no

que

D. Marián Serra i Esturí, Pvre., llibres
faig
tinc sobre ma taula i sovint llegeixo i
que llegeixin els meus fills.
ANGEL

RUIZ I PABLO

Goma, Ortopedia, Higiene

a

Evangelis : quasi tots m'han confesat que no
els havíen llegit i altres que no han volgut

de que molts parlen—venía empitjorada, per
lo que toca a les terres on parlem catan.,
per una traducció... no ; per dues traduc
cions horriblement fetes. Traducció prime
ra :
del francés al castellá, feta a tant la
plana, tot lo més baratet possible, a un cas
tellá inpur i infame. Traducció segona : la
feta en l'enteniment del devot catala qui sa
bía poc castellá ni'l sentía, ni podía sentir
l'esperit que la primera traducció ja no por
traduccions fetes
tava. I no parlem de les
'dalt de la trona, en les misses de comunió
i els tridus i les novenes, de primera vista

Cotons, glaees i benes
Braguers 1 faixes ventrals a mida
_
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El discurs mestre de'n Sunol

La personalitat
(Acabament)
Prevaleixent el sentit orgánic i dinamista
sobre l'individualista i abstracte que domi
nava abans les es-Coles, avui, quasi bé ja nin
gú dubta que les persones socials ten.en una
persona humana. Caracteritzen la persona
tres

notes

ben fonamentals

:

és

un

ser

que

subsisteix i viu per sí, amb espontaneitat
propia i peculiar ; té conciencia, que, com.
*diu en Giner de los Ríos, consisteix en una

penetració

íntima del ser, que es revela co
neixent, sentint i volent ; i aquesta con
ciencia esta dotada de raó, aix2> és, del sen
tit del suprent del diví i del absolut. En
pluralitat d'individus hi sorgeix la
una
persona quan la comunitat de fins i la co
munitat de vida li dona una unitat veri
table ; allavors hi neix la conciencia col
lectiva, revelada de vegades tant sois en
alguns dels individus que la formen, i que
a
constituir-se en orgues ac
venen així
tius de la mateixa ; i aquesta conciencia
és racional, puix s'enlaira fins a les idea
litats Inés absolutes. No és tangible la per
sona social, pero té la mateixa realitat que

humana, la qual unitat no'ns apa
sensiblement, sinó sois en els seus
estats temporals i sempre variables.
El Municipi és una persona .social glorio

la persona
reix jamai

la Historia de la civilització
deis homes. El desenrotllament natural de
la familia produeix la gens; la reunió de la
gens, fa naixer la fratria grega; í. la curia ro
mana ;
l'agrupació d'aquestes dona lloc a
la tribu, i quan la tribu es fixa, apareix la
Ciutat, el Municipi. La comunitat de vida
inevitablement engendra la comunitat de
fins, la precipitació de realitzar-los amb la
cooperació de totes les families que con
viuen ; i allavors, 3:ánima social del Muni
cipi está formada. Mes no n'hi ha prou. Les
persones no poden subsistir sense el Dret
sament

vella

en

que condiciona tots els fins de sa existen
cia, que és la llei suprema de la seva vida.
Necessitem declarar el Dret ideal i traduir
lo Hiurement en realitats fecondes ; i en
aquest aspecte jurídic, en quan consagren
ses activitats més delicades i més nobles a
la elaboració de la justicia, són Estats sobi
rans.
Així es feu Estat el Municipi ; així

continúa essent-ho, malgrat l'esclavatge a
que l'Estat nacional el té sotmés avui,
mentres no se'l posi en condicions que com
a tal Estat funcioni, no viurá normalment,
sinó en plena i dolorosa malaltia.
Hi ha qui n.ega que puguin ésser Estats
sobirans els Municipis i altres persones so
cials que no gosen d'absoluta independen
cia, reservant per la Nació aquesta dignitat
suprema. No és ocasió ara d'entrar en dis
cussions científiques sobre el particular ; mes
Si us diré que jo no veig en lloc cap
Estat
nacional absolutament independent. Els que
no tenen en l'ordre
oficial un superior je
rárquic, están limitats per la naturalesa deis
seus fins propis, per la seva coexistencia amb
els demés Estats, pels interessos generals de
la civilització, pels principis eterns de la jus
ticia. Així com l'home, com més perfecciona
sa cultura, menys pot obrar segons el seu
arbitre, tot i essent m.és lliure, així tánabé

municipal

les Nacions amb l'avenç dels temps anirán
perdent la independencia capritxosa de la
que encara en queden restes, i tot i afer
mant cada dia més accentuada la seva per
sonal autonomía, s'haurán de moure pre
cisament dins del sistema de relacions ge
nerals establert per la conciencia universal.
I és que la llibertat, senyors, no consisteix en
fer ço que's vol, sinó en fer amb esponta
neitat tot ço que's déu.
Si, el Municipi és un Estat, encara que
no
tingui ni degui tenir absoluta indepen
dencia, com no la té cap persona humana ni
social. Ja és sabut que la paraula «política»

significa etimológicament quelcom que's re
fereix a la ciutat. En ell s'hi realitzen jurí
dicament els fins que més imrnediat contacte
tenen arnb la vida de l'home i de la fami
Ha, fins de beneficencia, de cultura, de co
municació, de seguretat, d'higiene; a ell, a
la patria local, han consagrat els homes les
iniciatives m.és genials, els amors més fer
vorosos, les abnegacions més purés ; ehl ha
engendrat a les Nacions i els hi sobreviu_,
recullint quan moren el sediment espiritual
que deixen en l'Historia.
En son sí s'hi elabora misteriosament el
Dret civil que brolla amb abundancia en
forma de costum de la conciencia col-lecti
va, dret del que sois ne passa una petita
part a les lleis i als Codis nacionals, que
són com un reflex miserable de l'immensa

riquesa jurídica que jeu

en

1:ánima deis po

bles ; dret amb el que s'honoren de vega
des les ciutats, eternament, com ho feu Ro
ma, i del que ni sisquera es dona compte
sinó d'una manera imperfectíssima la ma
teixa col-lectivitat orgánica que'l produeix,
la qual porta la sobiranía a les entranyes,
sois ne sent les palpacions més febles.
El Municipi ha sigut teatre de totes les
transformacions del Dret públic, defensa de
l'home i la familia contra el despotisme po
lític deis Governs, escola positiva i resplan
dent de ilibertat. «Es en el Municipi, ex
clama en Tocqueville, on resideix la força
'deis pobles lliures. Les institucions munici
pals són a la llibertat, el que les escoles pri
maries a la ciencia ; la posen a l'abast del
poble ; n'hi fan gaudir l'exercici pacífic, i
l'habituen a servir-se'n. Sense institucions
comunals, una Nació pot donar-se un Go
vern Iliure, pe/si no té pas l'esperit de la lli
bertat.» «Les Hibertats locals, diu un au
tor aludit per l'Azcárate, fan que la matei
xa rutina serveixi al progrés, perqué la que
creen, és la rutina de la llibertat.»
Essent un Estat el Municipi, es fa precís
reconstituir-li els orguens propis per l'exer
cici de les funcions que coma tal li corres
ponen. S'ha de renunciar, per de prompte,
al desventurat sistema vigent en les Nacion.s

Ilatines, de sotmétrels

tots

a

una

mateixa

regles orgániques han de tenir una
generalitat i una, amplitut quels permeti
desenrotHar lliurement la seva vida, sense
més intervenció governativa que la que naix
de les naturals relacions de dependencia je
rárquica i han de dictar-se amb separació
per tipus diferents de Municipis, essent pre
ferible per les- grans ciutats, la concessió de
Actes o Constitucion.s particulars, com així
Ilei. Les

-

ha vingut fent-se en la nació anglesa. Ha de
haver-hi la separació deis tres poders. El
judicial no existeix avui més que de nom,
puix depen del ministeri de Justicia ; el le
gislatiu i l'administratiu están completament
confosos, ço que obliga als Consistoris a
de qüestions inadequades a les
aptituts d'una Assam.blea. Un Govern mu
nicipal, format d'un nombre reduít de regi
dors, administraría sens dubte els interessos
comunals amb més energía i promptitut, i
d'aquest mode el Consistori podría consa
grar-se amb rnés repós a les funcions dé
crítica deis actes administratius i a les leg,is
latives i económiques.
Es indispensable sobre tot, concedir lli
bertat financiera als Municipis, sense la qual,
ocupar-se

les llibertats resulten falsas i en.ganyo
seva esfera d'acció creix cada día;
i amb ella, les necessitats a que ha d'atendre.
L'Estat nacional, abdicant de certes fun
cions que avui exerceix no prou deguda
ment, deu renunciar a alguns deis seus im
postos en favor del Municipi, deu permétre
li crear-ne d'altres justificats per les trans
totes
5es.

asa

formacions económiques modernes, com
l'impost sobre millores de terrenys que de
rústics passen a ésser urbans, i deu facilitar
li la reconstrucció de un patrimoni propi
que, corn diu el doctor Torras i Bages, dona
valor i dignitat, emancipa de la sumissió a
les pretensions indegudes deis Governs, i és
una basa de posició económica per les clas
ses desvalgudes i una ferm.a garantía d'or
Idre i tde 'tranquilitat social,
* * *

d'esperar que un dia o altre els Es
deis paissos centralistes reintegrarán al
Municipi amb reformes legislatives, en la
plena possessió de la seva personalitat ju
rídica. Peró jo observo que mentrestant les
grans ciutats, la població i el territori urba
de les quals aumenten d'un modo formida
ble, van readquirint, fins contra els precep
tes de la Ilei, una part d'autonomía, amb ac
tes cada vegada més significatius i més con
crets. Els organismes emmalaltits tendeixen
a
recuperar espontaniament l'estat normal,
si tenen forces suficients per fer-ho ; la per
sona social del gran Municipi, vigorosa, cul
ta, conscient de les seves trascendentals fi
nalitats, sent un irnpuls irresistible de lliu
rar-se de les causes morboses que li
ésser mestressa dels seus actes.
Veieu, sinó, el que succeeix en algunes
grans ciutats, entre elles la nostra Barce
lona. El desvetllament de la conciencia po
pular ha posat en moviment el cos electo
ral, que és el seu orgue, i aquest, fent un
esforç suprem, ha començat a designar ve
ritables representants de l'opinió. Aixi5 ja
constitueix pel Municipi una convalescencia
franca, que condueix directament a l'estat
de salut del self-government. Jo ja sé
que
aquesta obra la fan encara les organitzacions
polítiques que no són sempre una exuressió
fidel de l'ánima social ; perb al cap-d'avall
són orientacions de la mateixa, i tradueixen
més o menys justament les seves
aspiracions
y'ls seus dalers. Mentres la representació
está falsejada, els hi és molt difícil als re
gidors sustreure's a l'influen.cia deis seus
capdills polítics, delegats quasi bé sernpre
del Govern. Queda interceptada, allavors,
per ahre part, tota
comunicació entre ella
i el poble, qui, no sentint cap
cornunitat mo
ral arnb els qui en nom seu parlen i
actúen,
lluny de prestar-los la seva
cooperació fe
conda, se consagra. a un incessant i destruc
Es

tats
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tor

treball de crítica, entregant-se, segons
frase de l'Almirall, a una orgía infernal de
negacions. I així, tota reconstrucció auto
nómica municipal es fa imposible. Bé és ve
ritat que'ls organismes oficials deis partits
polítics, imposen moltes vegades un deter
minat criteri als seus elegits del Municipi,
invocant l'absurde monstruós del mandat
imperatiu peró son ja molts els homes que,
al sentir-se veritables representants de la

1913

mal, de patológic

; són, pel contrari, abso
indispensables per la salut social.
Aquests grans municipis han d'ésser, a

nova
circuli vibrant i ardent la vida de la
Barcelona.
Chámberlain,
«En la nostra epoca, diu en
centre actiu
el Municipi ha vingut a ésser el
comunal,
Consell
el
vida
pública
;
de tota la
de la
el director d'una gran empresa urbana
; el divi
accionista
ciutada
és
un
que cada

lutament

tardar molt, el lloc on els partits polítics
actuals, que porten encara en l'esperit el ra
quitisme doctrinan, s'eduquin positivament
governar i hi des
en el delicadíssim art de
cobreixin una síntesi d'armonía entre les se
doctrines antagóniques. Els partits de
ves

no

consisteix

en
dent que per ella se reparteix,
benestar
el millorament de la salut, en el
creixent, en la felicitat completa de tota la
ciutat.» Aquest carácter del Municipi mo
dern se va accentuant ; la municipalització
natura
deis serveis públics, que per la seva
lesa importen monopoli, s'extén per tot el
món civilitzat, i d'un modo especial en les

gíes i fent-li fer obra autonómica per sobre

amb que procedeixen les empreses deis
serveis que no tenen concurrencia. L'acció
social, posada en mans del Municipi, no'l
fa caure tant fácilment com a l'Estat en el

les

pecat

que són els que al cap-d'avall do
els Municipis de les grans ciutats,
están impregnats d'un dogmatisme que'ls
fa impotents per penetrar les realitats as
pres i constantrnent veritables de la vida.
Es en el gran Municipi on se troben els
partits enfront de tots els seus problemes i
han de resóldre'ls precisament d'acord
on
amb els hornes d'idees més contraries ; és
allí on senten la necessitat d'abandonar la
Part imaginativa o inactual deis seus pro
grames; allí, en mig de la solidaritat de
devers i de responsabilitats socials, on els
homes públics aprenen a respectar-se mu
tuament, on perden la soperbia rígida d.'es
cola, on se persuadeixen que si amb la doc
trina s'entreveu l'ideal, sois amb la voluntat
constant i amb l'estudi de la vida, és possi

disposa,

ble governar bé als

Ciutat,

i no d'un Comite, ni sisquera d'un
d'electors, tenen el valor moral de
rebutjar aquestes imposicions innobles, i de
no
sotmetre's a cap més regla de conducta
que la que'ls dicta la propia conciencia.
Quan la reperesentació existeix realment,
la opinaó'i els regidors se posen en contacte,
desenrotllant-se una corrent intensa, produc
tiva, d'obres positives. Cap obstacle és sufi
grupu

cient allavors per a impodir-ho ; ni els in
extingibles odis deis fanátics, ni les baixes
intrigues deis malvats, ni la ridícula verbo
sitat deis tontos. La col-laboració de la col
lectivitat infundeix al Municipi una força

irresistible, despertant-li inesperades

ener

de la rutina i de la llei i fins de
sobre la mateixa voluntat deis
homes que la fan. Merces a aquesta col-la
boració, va poder un dia en Rius i Taulet,
allavors veritable representant de l'esperit
de Barcelona, empenyer-la pel camí de la
civilització, celebrant-hi una d'aquestes
grans fires internacionals, que són com una
aproximació amorosa i fecondant de tots
els pobles de la terra. Merces a aquesta col
laboració, ha pogut el nostre Ajuntarnent,
rompent tradicionals entorpiments, estudiar
amb serietat o resoldre alguns problemes
importants que afecten a la vida i a la hi
giene, a la cu1tura i al decor de la ciutat ;
ha pogut nivellar la Hisenda comunal, con
vertir el deute, regularitzar la recaudació de
arbitres, organitzar el cos d'empleats, pre
parar la reforma, crear Museus, sentar les
bases d'un projecte de portada d'aigües. I
•si no apareixen nous obstacles en aquest
camí de recuperació espontánia de la auto
nomía de nostre Municipi, ben aviat havem
de veure com s'acaba la extensa xarxa de
clavegueres, com s'empedren i urbanitzen
víes públiques, •com se construeixen mercats
grandiosos, com s'edifiquen escoles a la mo
traves

vegades

derna,

per

s'en.derroquen cases d'alguns
esquifits i tortuosos on no hi entra
ni hi corre l'aire, com d'entre els nú
com

carrers

el sol
vols de pols i els munts de runa de les cases
velles aterrades, en sorgeixen boulevards
amples i formosos, arteries capitals per on

Editorial

nacions que, com l'anglesa,
pel s'eu individualisme. Aixtb

distingeixen

no

sois propor

minen

ciona, devegades, recursos abundants als
municipis, sinó que'ls hi fa exercir una fun
ció social benfactora posant a l'abast de tot
el poble els elernents més necessaris per a la
vida, i defensant-lo deis egoismes extre
mats

d'absorció i de despotisme, puix no
com aquest, de la coacció i la força
pública per poder atentar contra la llibertat
deis ciutadans amb el pretext d'afavorir-los.
•Els grans municipis moderns han vingut a

tats,

sanamen.t

constituit,

no

centralitza

en

el sentit poli:tic i odiós de la paraula. Les
transformacions deis nostres díes, sobretot
en les víes de comunicació entre els pobles,
han creat, naturalment, centres de vida que
res tenen que vuere amb les centralitzacions
polítiques filies de l'artifici i de la llei. En
aquests centres, veritables cors de les so
cietats nurnanes, s'hi reben de per tot arreu

idees i productes oue's fan circular després

impel-lint-los fins a
l'organisme. No hi

capilars

les arteries
ha en ells

res

Ibérica, Balmes9

exci,s,ap

pobles.

***

constituir-se en poderosos centres de resis
tencia contra l'acció invasora de l'Estat.
Ells únicament comencen d'ésser prou pre
potents per a deturar-la ; d'ells han de ve
nir les noves energíes que, reaccionant con
tra la congestió estatista, retornin a tots els
orguens socials la seva propia vida.
L'acusació que's fa als grans municipis
•de voler contralitzar dins de la regió o de la
en que
radiquen, no és sinó filia
comarca
de la por que infón la seva acció deslliura
dora. Voler fer abdicar de ses funcions abu
sives a l'Estat per atribuir-les al gran Mu
nicipi, sería el mateix que canviar de lloc la
tiranía, fent-la més immediata i més inten
les grans
sa. El Municipi modern de

#01::~u

1.

se

oposició,

de
d'anor

Jo crec que la nostra Barcelona está en
condicions de realitzar totes aquestes tras
cendents finalitats del gran Municipi, de
complir una missió política, social i patrió
tica dins de Catalunya i dins d'Espanya.
Ella ha de seguir essent la gran fornal on
ella ha d'expan
se forgi Pánima catalana;
dir per tot arreu el sentit autonómic de la
el sentit positiu i práctic
seva vida pública,
de la seva vida industrial. El municipi, si
vol seguir accentuant la propia personalitat,
té encara aquí una altra obra capital a rea
litzar, la de donar un vigorós impuls a la
cultura de la ciutat, la de fomentar per tots
els medis el conreu de les lletres i de les
arts, no prou estimades en certes esferes on
hi dominen en absolut les preocupacions de
carácter económic. Mes s'ha d'evitar que un
entusiasme immoderat no'n.s faci caure en
l'extrem contrari; en el de despreciar l'e
quilibri de la Hisenda comunal, com en al
gunes ciutats ha succeít, en el de desacredi
tar-la i empobrir-la, amb el pretext d'aten
dre a les necessitats de la cultura. No hl
ereguem en els pobles artistes, en els po
bles savis que són pobres, que enganyen els
acreedors i no paguen els seus deutes. Les
Ciutats italianes de l'Edat Mitja, febrosa-.
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rnent entregades al negoci, riques pel comen._
per l'industria, religiosament complidores
dels seus compromisos económics, varen
ésser les creadores d'aquelles dinastíes ji
lustres de comerciants artistes, les que'ns
obres d'art que serán l'ad
van llegar les
iniració de tots els segles. L'art de tots els

pobles pobres,

fa

ingerit

l'alcool

per un
se'n va en
paraules. Es precís tractar-les amb molt en
teniment i amb molta elevació aquestes
qüestions d'art i de riquesa a Barcelona.
Als intel-lectuals, als escriptors, als poetes,
als artistes, sels hi ha de demanar un gran
respecte per l'obra económica, fondament ci
vilitzadora i progressiva deis gloriosos me
nestrals de Barcelona, per les tradicions
d'ordre, de rectitut i economía que són la
basa principal de la prosperitat del nostre
poble. A les classes económiques se'ls hl
ha d'infondre novament el vigorós esperit
col-lectiu, l'amor intens a la cosa pública
de que históricament tenen donades tantes
proves, perque pugui tornar a renáixer so
bre les seves cendres de tants segles, aquell
com

debil, se'n puja al cap i

cos

tot

lluminós Datriciat barceloní, intel-ligent

en

els negocis, il-lustrat i cultíssim en les arts
i les ciencies, savi, prudent i patriota en el
govern del poble.
Fem-la entre tots una obra de deslliura:ció, de solidaritat social i de concordia a
Barcelona. Afirmem-la bé la seva persona
litat i la seva autonomía municipal, nosal
tres que la sentím intensament, que tením
conciencia del que la Ciutat nostra fou un
dia, i que hem tingut tantes vegades, en les
hores d'enamoraments patriótics, la visió es
plendent del que ha de tornar a ésser. Ella,
Barcelona, la patria de tots els catalans, és
l'encarktament deis nostres ulls, la santa ter
ra on tenim arrelats afectes molt íntims dels
nostres cors. De sos palaus i temples hem
rebut molts de nosaltres les primeres im
pressions artístiques que han deixat la nos

El 12 de Juliol publicava CATALUNYA
d'un amic ausent, Un vell mosto,
el contesá la revista a la qual al-ludía, ço
és, Renaixetnent, orgue potser únic avui en
dia de l'Unió Catalanista. El nostre amic,
de retorn, ens prega l'inserció en aquestes
planes de l'articie de la Revista unionista,

l'article,

desitja—diu—que

guin

tots

nostres

judici
qüestió que,

els elements de

definitivament
té

una

lectors tin-per resoldre.
tant

mateix,

bocinet d'interes.
Heu's-aquí l'article, i
un

nostre

arnic,

una petita nota del
que pot servir-hi de resposta.

Xaru5a $ubtilesa
Hi han esperits subtils qui tenen el oló de
sapiguer endevin.ar els grills d'una taronja
sens obrir-la ;
há, qui amb l'ajuda d'una
toria saben senyalar allá on terra endins,
hi passa una deu d'aigua ; i fins n'hi ha de
subtilíssims, qui volen trobar una contradic
ció entre la intransigencia de la nostra dig
nitat nacionalista i el fet de dedicar un nú
mero extraordinari a la memoria de mossen

Cinto.
Els esperits subtils diuen
era

ánima tota perfumada de bellesa ; en
constitucions de la velluria hl hem begut
ávidament els preceptes d'aquella justicia
tra
ses

que será

honor etern per la conciencia
els principis d'aquelles llibertats
que fan portar amb orgull, com un
títol ji
lustre de noblesa, el nom de ciutadá del po
ble que les declara i les practica ; en ses
Cróniques i en sos Arxius hi hem recullit
les tradicions, les gestes heroiques d'aquell
poble que ha practicat el treball com una re
lig,ió, que ha dominat el mar i no ha tira
nitzat les Nacions, que ha portat per tot
arreu els productes del
seu esforç i del
seu
enginy. Per sos carrers i places ens sembla
encara que hi sentirn passar silencioses les
ombres aug-ustes deis seus prínceps, deis
seus concellers, dels seus cronistes ;
que hi
sentim palpitar l'esperit democrátic dels seus
un

humana,

menestrals, l'incansable activitat de la seva
plebs, l'enlairat sentit jurídic de sos juris
consults, l'ardimen.t de sos navegants, l'ins
piració sobria i genial deis seus artistes.
Mes, perque la estimem i ens en enorgu
llim, l'hem de continuar la seva historia. No
la volguem una Barcelona immóbil, ofega
da per administracions absorbents que no la
deixen viure amb llibertat, sinó autónoma,

civilitzada, progressiva, forta, extesa de riu
a riu, enlairada fins al cim de les muntanyes
que la volten, perque des d'allí pugui portar
endin.s l'ale del mar, i amb eh, l'es
perit de la civilització d'Europa. Confor-mem-nos-hi amb que passi Barcelona la cri
si espantable d'una creixença rápida,
les
febrades engunioses de les grans ciutats mo
dernes, mentres poguem posar-la tots pie
gats en cond'icions que sigui digne del seu
passat, el seu pervindre.
terres

RON BACARDI

;oyes del 'Vell Motto"
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partidari d'Espanya

: «mossen Cinto
i de la dinastía ac

tual

:

cat

a

Renaixement publica
rnossen Cinto

:

un

número dedi

«ergo» Renaixenzent
d'Espanya i de la di

s'ha tornat partidari
nastía actual»
de tot aix5, com a bons regionalistes,
se'n feliciten.
Ara la lastima—per ells—és que tot aixó
els haurá sigut un goig sense alegría.
Perque'l titllat d'espanyolisme i de di
nastisme borbónic que ells apliquen al g-lo
riós autor de Nit de Sang, el trobem un xic
discutible. El sentit de totes les coses és
seMpre relatiu al medí_ ambient on elles
se troben, i
aquest medí ambient, aquesta
vida que envolta una obra o una existencia,
és el primer que s'ha de tenir en compte,
quan noblement, s'en vol fer la valoració.
D'aixó que fins nosaltres, fiumils de nos
altres, ho sabem, es veu quels esperits sub
tils no'n tenen esment encara. Mossen Cinto,
florint en una epoca en que la nostra terra
passava per tots els assaigs i totes les incon
gruencies ideológiques del primer període
d'una renaixença política, havía de reflectir
en la seva obra profondament nacional, pro
fondament Catalana, aquest estat de l'es
perit nacional de Catalunya. Es trobava en
una epoca eri.que no's preveia encara ni l'au
bada del veritable sentit del nacionalisme ;
.

d'aquest

nacionalisme que ara comença a re
velar-se definitivament com el moviment
més renovador i més avençat de la terra.
Era una epoca en que encara el nom d'Es
panya era pronunciat com una esperança per
llavis Catalans : Catalunya encara no havía
presentat categ-óricament les seves aspira
cions a l'Estat espanyol, i aquest—natural
ment—no havía tingut ocasió de refusar-les.
Les «Bases de Manresa», primera concreció
del voler polític de la nostra Terra, en aquest
moviment de renaixença, són formulades
l'any 1892, quan ja l'obra del poeta, pas
sant per tots els torments de la seva dolo
rosa odissea,
s'en yola cap el consol d'un
sagrat misticisme, deixant de reflectir les
noStres actuacions i les nostres lluites col
lectives.
Tractant les coses des d'aquest punt de
vista tant arbitran, com el tracten aquests
senyors subtilíssims, quina fora la personali
tat del
primer període de la nostra renai
xença qui pOgués lliurar-se d'aquest dictat
d'espanyolisme ? Durant els primers vinti
cinc anys deis Jocs Florals, i encara uns
quants anys mé's i tot, veiem en la seva pro
ducció patriotica, una veritable confusió de
noms ;
usant tant indistintament deis mots
Espanya o Catalunya en la designació de
la nostra Patria, que sota una estrofa que po
dríeu acusar d'espanyolista, se n'hi troba
un'altra dintre de la qual hi batega el .més
exaltat sentiment d'independencia.
No ; aquest sentiment d'esperança en Es
panya durant la resurrecció Catalana del
passat -segle, no era un pecat davant la Pa
tria, perque s'hi podía creure de bona fe,
perque es podía confiar
equivocadament
potser, peró amb sinceritat i noblesa
en un
canvi d'actuació, per part de l'Estat espa
nyol ; en una rectificació d'errors, davant
rexempie reciemptor de Catalunya. No, aixe,
ningú pot senyalar-ho com un mancament
a
la nostra causa nacional ; el que sí pot
senyalar-s'hi, és l'actuació deis qui posant-se
en
els llavis una mentida d'amor a Cata
lunya, prediquen avui al nostre poble, que
la seva felicitat li ha de pervenir de l'Estat
espanyol ; d'aquest Estat regit per els ma
teixos bornes, i el que és pitjor encara, per
el mateix etern esperit, que preferí enfon
sar-se abans de donar
l'autonomía a Cuba.
Que mossen Cinto no ens acompanyaría
en la nostra acció pura i definida, aclarida
tant sols per la llum de l'ideal, en aquesta
tasca de fe i de sacrifici ? Ja és molt dir
aix(5, ja ; ja cal tenir subtilitat per a fer
aquestes afirmacions, aixó que diuen
que
ells no tenerr la llave de los suenos! No som
gens destres en ciencias ocultas nosaltres
per a sostenir el contrari ; peró sabem que
ni diferenciacions en l'amor a Catalunya l'a
Ilunyarlen de nosaltres, ni—aixó que'ns en
allunya a molts—aquesta abnegació i aquest
desinterés personal que són precisos per a
seguir la nostra ruta.
I de totes maneres l'obra de rnossen Cinto
no és d'ells ni de nosaltres. L'obra del geni
no hi cap dintre un matiç de la vida del seu
poble. L'obra del geni és del poble sencer ;
és com una divina vibració de l'ánima col
lectiva, feta art i poesía ; hi há en eh l una
concreció de totes les característiques de la
raça, tornades virtuts per la poixança de la
—

—

seva

força espiritual.

L'obra del geni és de tot el seu poble. I
és obra nacionalitzadora, perque—fins dei
xant apart la orientació que
prengui—tant
sois en el fet de la seva existencia s'hi tras
llueix l'existencia també d'una raga nacio
nal, d'un poble que está dotat de tots els

organismes per a actuar Iliurement, amb vi
da propia.
Per aixiS, el retre l'homenatge de la nos
tra humilitat a mossen Cinto, al geni que
infongué la seva vida al cos renaixent de la
Patria, no significa gens ni mica una recti
ficació del .criteri de

«tot

o

res» de la

nostra

dignitat.
Precisament, d'entre els molts i valiosos
treballs que várem rebre per a la confec
ció del nostre referit número extraordinari,
un
n'hi hagué, d'una notable personalitat,
que casualment queja dintre del mateix erro
de criteri en que ha caigut la subtilitat d'a
quests senyors. I per aquest treball no hi
hagué lloc a les planes de Renaixement.
Entenguin-ho bé, doncs.
No ; avui aquest «tot o res» s'aixeca es
plendorós dintre de la nostra ánima, enar
dint-nos per a la conquesta de la nostra per
fecció individual com de la col-lectiva de

Catalunya. I diem esplendorós i no fatídic,
perque no és la tragedia del «res» el que
preveiem avui a través de la Iluita, sino la
gloria del «tot». Aquest. «tot» que per Ca
talunya vol dir llibertat i vida plena; aquest
«tot», per l'adveniment del qual lluitem
amb totes les energíes de nostra pensa hu
mil perij desemboirada d'ambiciosos egois
mes, i per al qual seguirem lluitant amb la
paraula i amb l'acció, apartant d'un cop de
brag la subtilesa de totes les trenyines que
els vividors de l'actual estat de
interposin, per a ennuvolar-nos
l'ideal, i apartar-nos del camí
immbbil en la seva orientació

que'ns hi

coses, ens
la visió de

minvanga de dret. I
verb
bé, aquestes coses ja eren enVánima i el
que un
més
citar
Briz,
per
no
Pelai
de D. F.
no
literat notori, avant-passat d'un d.els més
Renaixement.
toris redactors de la revista
les Ba
No calía pas !la declaració oficial de
si en Verdaguer
ses de Manresa! per saber
de pugna del qual
era partidari d'un sentit
li
se'n poden retreure textos infinits en la
abans de
teratura catalana de molt, molt
ta

de

races

ans

que

una

Verdaguer co
1892, fins i tot de quan
que un
mencava la seva obra poetica. ?Es
política
ofi
declaració
necessita
una
poeta
en

cial per definir la seva forma de patriotisme
o
pot bastar-li un estat considerable de la
literatura ? Qualsevol imaginaría aixe) dar

Verdaguer
en l'obra d'en
probes del
trobem
1892,
hi
posterior 1 tot a
acostumat, go és, parti
seu orde d'esperit
dari de l'Unitat Espanyola i del monarquis
Pero és que

rer.

me.

,

Cinto no aniría de bracet
amb els senyors de Renaixement, és con
seqüencia immancable dels fets estableí-ts.
El paragraf més just de l'article de Re

Que Mossen

naixernerzt és

el que diu :

«1 de totes maneres la obra de mossen
Cinto ni és d'ells ni de nosaltres. La obra
del geni no hi cap dintre un matig de la vi
da del seu poble. La obra del geni és del
poble sencer ; és com una divina vibració
•de Pánima col-lectiva, feta art i poesía; hi

—Qu't sembla ?—pregunta l'Urgell.
—Ma noi que pallers 1—fa l'altre.
L'Urgell es mira el quadro, i tot de sobte
'd'una pinzellada esborra el primer palier de
la dreta. Quan acabava de fer aixb, entrava
l'Urgellés.
—0i que vens bé. Que m'en dius d'a
questa tela ?

—Renoi, que pallers1—
L'Urgell vacil-la una mica; per?) a la
esborra el primer paller de l'esquerra.
L'endemá, al rependre la tasca, demana

fí
el

parer fran.c i lleal d'un amic de confianga.
—Doncs, la veritat, amic Urgell, trabo
que és molta palla per a un quadro sol.—
L'Urgell, en el comble de l'estupefacció,
esborra els tres pallers que Id quedaven.
Després aquell quadro, aquell cel morat,
Munic i adquirit per l'Estat
era premiat a
alemany, fent ressonar per aquelles terres el
-

de Catalunya.
I aixe) ens ha vingut a la memoria ara,
tot pensant que hi han esperits tant infinita
ment subtils, que davant d'un quadro així
sens adonar-se'n de la terra ni del cel, sois
hi hauríen sapig-ut vegre uns pallers i a ells
se n'hauríen corregut...
a cercar-hi agulles.
nom

Fins aquí parla Renaixement. Ara el
amic diu:

nos

tre

ehl

una

concreció de

totes

les caracte

fins deixant apart la orientació que prenguj
—tant sois

en

el fet de la

seva

existencia

s'hi trasllueix l'e)dstencia també d'una raga
nacional, d'un poble que está dotat de tots

organismes

els

per

a

actuar

lliurement,

amb

vida propia.»

Aquesta doctrina és un tópic del nacio
nalisme, i l'acceptem, és ciar ; peró ?no sig
nifica quelcom el fet que la opinió de la
resolució del problema catala dintre un cor
rent de germanor iberica s'emporti gairebé
tots els grans noms de la nostra poesía, de
Fontanals, Aguiló i Pons i Gallarza
fins a Joan Maragall, Costa i Llobera i Al
cover, i que en canvi l'esperit de sistemá
tic abrivamerit i pugna,citat apleg-ui un nom
bre tant gran de valors purament floralescs,
i pug-ui considerar-se com el patriotisme del
ripi

?

Diuen

els

joves

de

Renaixement

que

més en el Tot, i deixen de banda
el Res fatídic. Ja era hora! Per5 no sola
ment cal deixar la Mort, sinó els camins de
la Mort

lencia, de

1

el camí de la Mort es la vio
la qual tant bellament abomina,

les mateixes págines de Renaixement
lustre Dr. Martí i Juliá».
a

De la Prernsa
Páginas

Carta de D.

Melquiacles

Melquiades Alvarez.
Querido amigo Melquiades : En estos días
de vacaciones y descanso, ningún placer co
mo este de revisar viejos papeles. Aquí, en
mi cuartito, cerca de los pinares, por don
de tanto gozaron un tiempo aquellos gran
Sr. D.

des amigos y maestros comunes que se lla
maban Leopoldo Alas y Estanislao Sánchez
Calvo, como oro en pano, unos cuantos li
brotes, folletos y revistas que suelo revol
ver y acariciar horas y horas lejos del mun
danal ruído. Y siempre hay algún motivo
para la emoción íntima; porque estos libros
y papeles de los anos de aprendizaje y de los
inolvidables companeros de Oviedo, donde
nos formamos, están llenos de dulce melan
colía, mezcla de dolor y de goce, a veces

inefable.
El otro día tropezaba con cartas de Alas
y releía escritos suyos olvidados en revis
tas provincianas. Y hojeando una de éstas,
que fué largo tiempo el entusiasmo juvenil
'de

cuantos amigos, hube de dar con
páginas más que perdidas, y que ahí
envío, porque es seguro que van a inte
unos

esas

«Elegantment, la revista unionista tracta
de fer-nos creure quelcom d'increíble. Diu
la dita revista que quan Mn. Cinto florí en
cara no es preveia ni l'aubada del veritable
entenent-se

que reviven

per

aquest sentit, creiem, la afirmació d'una per
sonalitat irreductible, la decissió d'una ilui

Alvare

Un ilustre asturiano, D. Estanisla.o Sánchez
precursor del Reformismo

le

nacionalisme,

en

rístiques de la raga, tornades virtuts per la
poixanga (lela seva forga espiritual.
»La obra del geni, és de tot el seu po_
ble. I és obra nacionalitzadora, perqul

dreturer,—
fecunda

mena.

del

ha

1913

creuen no

Un dia En Modest Urgell tornava d'Hos
pitalet portant sota'l brag un punt d'un cel
morat, darrera un primer terme de pallers.
Va al seu taller i mentre acabava d'es
bogar el quadre hi arriba En Comelerán.

sentit
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resarle a usted enormemente y habrán de
confortarle en estos momentos críticos que
tanta serenidad, aplomo y civismo piden.
La firma de estas páginas es un seudó
nimo: «Lain Calvo», quiero decir Estanis
lao Sánchez Calvo. Y él es el autor de ese

precioso—y hoy

más que

oportunísimo

Calvo,

trabajo, no obstante su fecha : fué escrito y
publicado en la Revista de Asturias el ano
1887.

Recuerdo bien como. El insigne escritor,
de «Los nombres de los dioses» y
de la «Filosofía de lo maravilloso positi
vo», escribió unas cuantas cuartillas since
ras, sobre «política palpitante», con la so
berana honradez de su alma sana y noble.
Un poco desconcertado y temeroso por las
conclusiones a que su ética de ciudadano li
bre le llévaba, me las entregó diciéndome:
—Vea eso : puede que todo sea una pura
cabilación, una tontería, ! qué sé yo1 Si le
parece publíquelo : ! ah! no le puse título
autor

póngale una firma cualquiera, que no sea
la mía. No quiero meterme en políticas.
A mi me pareció el estudio admirable:
le puse «Perspectivas Republicanas» al
publicó
frente y «Lain Calvo» al final. Y se
se
el trabajo. Y sinceramente creo que no
elevación,
con
más
escrito
jamás
nada
ha
para explicar, razonar y hasta justificar la
orientación política, futura... entonces...-,

y

imaginarse'
quizás próxima hoy. No podía
histo
el gran amigo que se adelantaba a la
va
espiritual
herencia
legaba
ria y que
una
liosa.
?La cogerá usted ? Lea esos párrafos,
de aquel
y recuerde que son obra y consejo
el
finísimo espíritu, original y fuerte, acaso
generación
de
su
penetrante
más poético y

6 Setembre 1913
Espana, alma gemela de nuestro «Cla
rín», siempre con problemas ideales, libera
les en el más alto sentido, unido en política
a aquel gran patriarca de la democracia as
turiana que se llamó Manuel Pedregal, y
que sabía discurrir sobre política con la
misma despreocupación e independencia que
sobre la idea de lo divino o sobre el influjo
del cristianismo.
Seguro estoy de que pasará usted unos
buenos momentos leyendo las «Perspecti
vas Republicanas». No es poca fortuna con
tar a Sánchez Calvo como «precursor». Sea
usted digno heredero del pensamiento des
interesado de aquel que quería, sobre todo,
en

política honrada, amplia, progresiva,
desinteresada, de sacrificios, como la pide
la situación trágica de Espana.
De usted afectísimo amigo y companero,

No es esto decir que la República sea
error, no ; es el Gobierno de la razón
por excelencia. Lo que es un error en los

Antonio Posada.

He

18 de

de 1913.

aquí algunos párrafos

del estudio in
que Posada se refiere en su
Melquiades Alvarez :

teresantísimo
carta

Agosto

a

a

Perspectivas republicanas

clases poderosas, cuando no tienen fuerza
para contrarrestar su influjo ; es la inocen
cia de creer que esas mismas clases, aferra
das al paganismo político y a las supersti
ciones gubernamentales, han de recibir el
bautismo republicano de sus manos, mien
tras los consideren enemigbs.

arte

de la

perspectiva

«aérea». Si en la
la previsión cabe sólo
una severa perspectiva
«lineal».
Esto sí puede hacerse sin ser profeta, por
que para deducir efectos naturales de he
chos o de causas conocidas, no se necesita
tener él espejo mágico de la luz «astral».
Además, que no vamos a decir : «Esto su
cederá sin falta» ; sino : «Tal cosa es pro
bable que suceda en vista de tales antece
el

visión hay colores,

en

-

dentes.»
La consecuencia política en los partidos
una
respetabilísima
en los hombres,
es
cualidad, cuando se refiere a verdaderos,
esenciales principios de conducta ; así un
demócrata, por ejemplo, perdería su pureza
de ideas, dejaría de ser consecuente si hi
ciese pacto con la tiranía, si favoreciese di
recta e indirectamente la negación de los
'derechos naturales y sagrados de la perso
nalidad humana ; pero hacer estribar la con
secuencia y la pureza de ideas en el tenaz
empeno de hacer cambiar la forma y el
y

nombre del poder ejecutivo simplemente, co
sa que nada tiene de esencial ni de sagrado,
y cuando la mayoría se opone y la patria
padece, cuando los mismos que aquello
quieren conseguir, sólo pueden aspirar, des
pués de una problemática y casi imposible
victoria, a guerras y tumultos desastrosos,
eso más que consecuencia es terquedad.
La consecuencia

en

el

error

tiene

este

nombre.

efectuaría sin remedio, dentro de la mo
por el propio interés de cada una.
Es bien fácil prever lo que sucedería :

narquía,

republicanos espanoles es su procedimien
to; es el querer plantear la República a
todo trance ; es la imprudencia con que
desafían las iras y las preocupaciones de las

republicanos en el cam
monárquico en son de amigos y corre
ligionarios había de causar por precisión un
gran desequilibrio en los antiguos partidos
de la monarquía.
Por de pronto, un refuerzo tan grande
por su número, por
su
inteligencia y por
sus fuerzas iba a ser
enseguida un contra
La entrada de los

po

peso

capaz de dejar

el aire los cálculos
El turno pacífico
liberales fusionistas,

en

políticos mejor fundados.
de

conservadores y
destruido. El partido capitaneado
por el senor Sagasta, que si bien se mira,
sólo saca su fuerza de la posición en que
las circunstancias le obligaron a colocar
se, encaramándose en el fiel de la balanza,
se escurre
y cae porque pierde el centro.
Faltando, en efecto, el lastre republicano,
del otro lado de la monarquía, esta carga
no
pesa en el platillo opuesto, y el senor
Sagasta no puede hacer romana con su pe
quena hueste.
Consiste, precisamente, la importancia de
este hombre público dentro de la monar
quía, en esa especie de gravitación que sobre
él ejerce el partido republicano. Pues bien ;
desde el momento en que los republicanos
dejen de causar recelos a la monarquía y
.de gravitar sobre el senor Sagasta cuando
está en la oposición, ni éste, ni su partido
infundirán temores, ni serán por lo mismo,
llamados al Poder. El Poder vendrá fatal
mente a los republicanos que tendrán en
tonces
el número y la fuerza, porque la
monarquía estará interesada en conservar
los dentro de la legalidad con más empeno
que tuvo hasta ahora, en conservar en ella
a los partidarios del senor Sagasta. La ne
cesidad de proceder a una más amplia or
ganización del partido liberal se impondrá
por sí misma y los republicanos a quienes
se dará la bienvenida, porque valen mucho,
formarán el núcleo de ese partido verdade

quedaba

.?

De dónde

sacarían, hoy

por

hoy,

los

re

mayoría de Gobierno que
a la
opinión y a la voluntad
del país ? Es preciso ver las cosas como
son :
el sufragio universal libremente ejer
cido no proclamaría la República en Espa
na. Es verdad 9.ue tampoco contaría con
mayoría la monarquía absoluta, ni probable

publicanos,
respondiese

mente

la

una

constitucional,

si

en

tela de

juicio

pusiera ; ni un Gobierno conservador, ni
un ministerio fusionista, porque las opinio
nes y las fuerzas están muy divididas en es
te período
de
transició'n que caracteriza
se

nuestra

Natural es que falte en estos cuadros que
el estado de la política espanola nos sugiere,
esa distribución de luz y sombra que forma

se

un

una
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tidos

no

época

pero, bien

;

;

esos

otros

par

hacen del sufragio universal el fun

damento principal de

sus doctrinas, como el
republicano, para el cual, el respeto a la
opinión de los más es un dogma incontro

vertible.
•
•

lo que vamos a de
Así que no
cir por parados : creemos que el procedi
miento más fácil y expedito para conseguir
el advenimiento de la República, es el reco
nocimiento en masa franco y resuelto, de to
da la legalidad existente.
Este paso podrá ser todo lo doloroso que
se quiera, pero no es menos cierto que trae
rá consigo los mayores beneficios ; la cal
ma, el orden, la estabilidad de los Gobier
nos, la recomposición de los partidos, y, por
consiguiente, la libertad mejor garantida de
se

tome

los ciudadanos.
•

Mientras llega ese día que ya no habrá
motivo para anticipar, porque la patria se
rá ya patria para todos, los republicanos
pueden servirla honradamente .a la sombra
•de la monarquía, en vez de privarla- de su
inteligencia y de sus •fuerzas, como hasta
ahora.

Un gran partido nacional, en el que pue
de formar y prestar su concurso todo es
panol que de liberal se precie, sin distin
ción de matices, fiando siempre a la inde
pendencia del poder legislativo la oportu
nidad y la prudencia de las reformas, in
fluiría poderosamente en los destinos de la
nación y;aseguraría para siempre la libertad.
Esta patriótica unión de las fracciones
todas en este gran partido de ancha base,

nacional.
Dígase ahora ; si

ramente

un

partido constituído

de buena fe con tales elementos, no se
atraería el respeto del país, la considera
ción del Príncipe y las simpatías del mundo
civilizado. Dígase, si no sería llamado an
tes de poco tiempo a los consejos de la co
rona, y si no haría perder para siempre a
los elementos retróg-ados todas las esperan
zas y deseos
de 'guerras fraticidas. Dígase
si no tendría en sus manos a todas horas la
felicidad y la suerte de la patria.
Un partido en tales condiciones y con
tantas fuerzas, sólo tendría un defecto : im
poner su voluntad al Príncipe de un modo
incontrastable. Pero este defecto, sería una
ventaja para la libertad y la opinión. j Qué
malo fuera que el pueblo pesara un poco más
en la balanza que su Príncipe!
Los príncipes no abusan más que cuando

JOIERIA
"11•11121r.w.,4,

Garantía absoluta
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en
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la

discordia anula o debilita las fuerzas
populares.
Con razón dijeron los aragoneses : «Nos
otros que somos tanto como vos y todos
juntós más que vos». Ya sabían ellos que
la unión hace la fuerza.
Y si la unión basta para dar la fuerza
?por qué apelar a la fuerza ? Y si la unión
nos hace los amos inmediatamente ?por qué
esperar con humilde paciencia indefinida
mente ?

Con sólo querer, con sólo unirse, pueden
las fracciones liberales disponer a su antojo
del Poder.
! Ah!
que no se diga que para conse
guirlo de este modo sería preciso empezar
por ser inconsecuentes para luego acabar
siendo traidores.
De la inconsecuencia hemos hablado ya ;
de la traición, diremos, que si la hubiera,
jamás la propondríamos, porque a fuer de
políticos honrados, nos repugna. No se trata
de irse al campo de la realidad con reservas
mentales ; pero si el Príncipe, despreciando
la opinión encarnada en un partido tan for
midable y numeroso, sistemáticamente le
postergase, cosa que no es de esperar com
prendiendo sus intereses la Monarquía, el
partido, desligado de todo compromiso, ten
dría la razón y la fuerza de su parte.
La traición entonces no sería del partido,
sino del Príncipe ; pero los príncipes, salvo
algún caso raro, que puede calificarse de
locura del Poder, como sucede en Rusia,
transigen con los partidos poderosos y bien
unidos ; sólo de las fracciones débiles se

burlan,
No
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con razón.
sería, pues, traidora semejante

ducta.
? Sería

indigna, pusilámine,

o

lándonos, por

Valga por lo que valga,

del senor Cánovas, la

mano

patriótica,

y a sus amigos de
origen democrático, andar ahora en besa
manos y de recepción todos los días.
Ved a M. Clemenceau, el jefe de los in
transigentes franceses, pedir ahora la unión
de todos los
en apretada masa « (en bloc) »
republicanos si se ha de salvar la Repúbli
ca.
Ved a los monárquicos, imperialistas, a
su vez, asombrados de que los más pruden
tes y significados de sus respectivas comu
niones empiecen a reconocer y a confesar
que la República es la única «posibilidad

práctica»

en

Pero,
ticos

cerles

Francia.

en

su

facultad de

legislar

sobre

todo,

es

!

bah!

,

en

nuestros

meridionales, aconseja

y

partidos polí
manda el

co

el campo monárquico que en el republicano,
pero se ha dicho tanto contra los Borbo
nes !
Cualquier politiquillo italiano del siglo
XVI se reiría bien de nosotros!
Querer hacer política odiando y amando
nombres y personas, es ponerse al nivel de
las tribus tártaras o de las sociedades in
fantiles del principio del mundo.
Un político del siglo XIX no debe tener
en cuenta más que la conveniencia y la jus
ticia. En saber aliar estas dos cosas para el
triunfo del ideal, está el talento del hombre

me

Espana.
Con verdad se ha dicho : «Cede repug
nanti ceden.do víctor abibis». Si, pues, el
partido republicano espanol, imitando estos
ejemplos, reconoce (salvando sus ideales)
toda la legalidad establecida, como fruto de
la voluntad nacional, aunque imperfecta
nos

solución

y

razón más que la cabeza. La unión de to
dos los elementos liberales es más fácil en

fin, a la Santa Sedé transigir
y pactar con toda clase de Gobiernos libe
rales, republicanos, protestantes, y recono

Ved,

esta

si un día llegara a realizarse,
nuevos derroteros de gloria se abrirían a Es
pana, pacificada dentro y respetada fuera.

libertad del libro.
Ved al senor Sagasta

en

Estado, verdadero.
seguridad, pues, de que no ha de
adoptarse este consejo, y, por si acaso no
caen en saco roto estas perspectivas a algún
republicano particular, debemos advertirle
que este salto mortal de la República a la
Monarquía no es para dado solo, lo cual
ningún beneficio reportaría a la patria, sino
de

En la

expresada, porque, en este mundo, ni
todo lo justo ni todo lo perfecto puede rea
lizarse, se encontrará en disposición de ser
Poder legalmente y de servir a su patria
con honor.

mente

en

la gran batuda de toda la companía.

Els socialistes als raclicals

con

Un document interessant
poco

no

ble?
Por mucho que abunden hoy los carac
catonianos, se concederá que forman
una
insignificante minoría ; y lo que es
más : que un partido todo compuesto de Ca
tones, sería una gran calamidad para la
teres

patria.
Combatir

esa fina
política florentina de
la Monarquía con la tosca inflexibilidad del
suicida romano, sería jugar eternamente en
pura pérdida, como vienen haciendo los re
publicanos hace catorce arios, con gran sa
tisfacción de los monárquicos..
«A cautela, cautela mayor», dice el ada

gio:
«Judice

me

;

fraus

est

concessa

rapellere

fraudem».
No consiste la nobleza die carácter, la dig
nidad y la fortaleza de espíritu de un buen
político en tenerse a troche moche en sus
trece, sino en conseguir, con el menor gasto
posible de fuerza, de sangre, de tiempo y de
dinero, el triunfo de lo que se cree más jus
to y bueno.
No es posible en política salirse, como
suele decirse, con la suya. Hay que tran
sigir muchas veces con lo que más repugna ;
y si abrís una información en todos los par
tidos, así en los nacionales como en los ex
tranjeros, veréis que no hay ninguno que no
haya tenido que tragar las heces de su cá
liz. Ved ese clero partidario de la unidad re
ligiosa, que tantos ascos hizo a la tolerancia
'de cultos y que nunca quiso por eso jurar la
Constitución del 69, ni orar «pro rege nos
tro Amadeo», vivir ahora tranquilo, cobran
do sus haberes a la sombra de otra Consti
tución que proclama en el fondo la misma
tolerancia. Ved ese partido conservador ene
migo siempre del libre pensamiento, rega

«La Joventut Socialista de Barcelona ha

sigut invitada per
des radicals, per a

les Joventuts
discutir

en

pública

con

l'honorabilitat del partit també
anomenat radical i del
seu
«ilustre Jefe».
En contestació a aquest repte, la Joven
tut Socialista de ,Barcelona es complau en fer
públics els següents extrems
Primer.
Que ens cap ocasió aquesta Jo
malgastat
el temps, ni el malgas
ventut ha
tará, en 'discutir certes coses com les que ara
volen rernoure's i que en certa ocasió el

troversia

propi

«ilustre

«miserias

jefe»

calificá

justament

de

de miserables». Per aquest po

derosíssim motiu, la Joventut Socialista

no

perque descendir a treure al carrer el llot
que'l partit radical amb el seu «caudillo» al
davant poguessin portar dam.unt.
áegón. Que per altra part tampoc acu

té

diría aquesta Joventut

a

la controversia ci

tada per entendre que dit

acte

no

obeeix

a

l'iniciativa i voluntat de les Joventuts ano
menades radicals, sinó a l'obligat acatament
•d'una ordre del Comité' i del «jele» del par
tit que volen esgrimir l'honorabilitat com a
escambell per a la caça de vots en les pro

eleccions, plataforma electoral quels`
joves susdits tenen d'acceptar com a conse
qüencia de la vergonyosa disciplina a que
peres

se'ls té
I

prés

sotsmesos.

tercer.

Que

la Joventut

Socialista, des

del poc airós paper representat per les

Joventuts

anomenades radicals

en

dels

mitings

contra

la guerra,

no

els rego

independencia polítiques su
ficients per a l'organització d'un acte tant
formal com el d'una controversia pública,
en
la qual ells lluiríen una vegada més el
neix serietat i

anomena

ocasió

concepte tristíssim que de la llibertat i dels
drets de l'adversari han evidenciat

tantes

ve

gades.
No

obstant,

la Joventut

Socialista,

volent

donar una prova de desitjar als joves ra
dicals que surten a la plaça pública a defen
sar el seu partit dels ataps 'de l'adversari, un
gran exit, els excita a que contestin el se
güent cffiestionari, les afirmacions del qual
pugnen amb el revolucionarisme que diuen
sentir i defensar.
Si les Joventuts radicals aconsegueixen
desmentir, sense que la veritat se'n ressenti,
la

certera

de lo que

a

continuació exposem,

partit un gran servei.
I sense més preámbuls, contestin :
?Es cert que la representació del partit
radical a la Diputació Provincial, en plena
repressió maurista, quan l'any 1909, votá
amb les dretes per a que no s'aixequés a
haurán prestat al

seu

Barcelona l'estat de guerra, amb motiu del
qual tots sabem el que passava ?
?Es cert que figuren encara en el Par
tit Radical Revolucionad els que, per covar
día o mala fe, acusaren a en Ferrer, acele
afirmá el
rant així el seu afusellament, com
capitá Galcerán ?
?Es cert que tenint el Partit Radical Re
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volucionari majoría absoluta a l'Ajuntament,
i ocupant accidentalment l'Alcaldía un radi
cal, el senyor Serraclara, es construiren les
troneres del

marques
?Es

de

deis

convent

com

no

us

autoritat

que tenint

atrevireu

moral

us

negar, ? amb

a

dirigiu

quina

les Joventuts

a

partits avançats per a reptar-los a con
troversia, encara que sigui per a discutir una
moralitat que'l vostre propi «jefe» ha dit
públicament que posava per sota de l'im
moderada disciplina amb que castra vostres
energíes ?
No teniu dret a discutir de moralitat,
vosaltres, afiliats a un partit que dona l'es
pectacle edificant en plena sessió municipal
d'interrogar-se mutuament dos regidors amb
la significativa pregunta: «De que viu sa
deis

senyoría ? » Es que tampoc us en recorden ?
Per que no reptáveu a controversia pú
blica als d' «El Intransigente», per exem

píe,

(luan

,concretaven i donaven xifres d'im

moralitats

comeses

per

edils ?

vostres

hauríen pogut guanyar ?

Així, doncs, per que posar en vostres ha
vis a «Donya Moralitat» ?
que no
a acabar, teniu en compte
contest=em més a vostres reptes, perque,
ni val la pena ni

a

nosaltres

ens

públic.
Us desitja disciplina, disciplina i disci

és permes molestar l'atenció del

plina.
Per la J. D. (1

Luns
(De El Poble

Socialista,

la Joventut

S'acaba de celebrar
da

ANDREU

C. Riba 13racons

de

a

la capital d'Holan

a

la pau,

malgrat no

que

diplomátic

ni

sois

tant

interparlamentari,

sinó senzillament de reu
nió d'aficionats, com si
diguessim, ha cridat
fortament l'atenció del món internacional.
Indubtablement que molt ha contribuit a
fer-lo solemne l'oportunitat en celebrar-lo
ara, que la qüestió deis armaments
ha tras
balsat bon,xic ropinió pública i ha preocupat
fondament als Estats de l'Europa, i resten
encara commoguts els esperits
amb els hor

ballanica,

de la guerra

rors

en

la que s'ha

juntat a la nota cruenta que porta tota guer
ra l'atávica monstruositat
revelada en una
part deis bel-ligerants.
Per?) el que fa més remarcable el Con
grés de La Haya i que ha cridat l'atenció
deis qui es preocupen d'aquestes qüestions,
és el sentit práctic que ha resplandit en al
guna de les delliberacions tingudes. Totes
les conferencies i congressos de la pau fins
avui cel-lebrats s'han dolgut d'ésser massa

teórics, força liristes, i així pot dir-se que,
essent el pacifisme primordial
«desidera-tum» de la civilització moderna, cada cop
s'allunya més el poguerlo assol-lir. Les es
perances de la «Marseillaise de la paix» deis
Estats Units de l'Europa que va predir Víc

Hugo i tants d'altres profetes optimis
del segle XIX, han fallat per cornplet :

tor
tes

els abusos han destruit

camrirs

tes

i

bosOs

preua

monuments

ciutats,

díssims i belles
arrasat

els

i les

exercits -han

guerres

amb

to

Hurs Inalaurances han continuat amb més
Ni

guin

Virgili

Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la notra Administració.
Preu: 2 pessetes

l'actualitat in.dicis que pu
pacifisme per «conven

es veuen en

fer augurar

ciment»

la pau

a

un

el gran nombre d'internacio

com

ca d'entusiasme, sinó per pertorbacions eco
nómiques i financieres, per l'estancament

deis medís amb que mantenir-les.
El

organitzat
tales

»,

el món civi

en

«Internacional Socialista» s'ha
per nacionalitats i

sinó les

históriques

no

pas les

! Peró al

de l'exaltació nacionalista hi ha

en

«

costat

l'actua

veg-i's

litat els ardiments bel-licosos :

sta

si no,

masses intel-lectuals i .semi
França i a Alemanya amb mo
tiu deis arm.ament;s i la llei deis tres anys...

aquesta

en

Abans, en el segle XVIII i bona part del
XIX, era tant sois una actitut de passivitat :
ara, més complexe, presenta un aspecte po
sitiu, d'actuació amb la solidaritat interna
cional, l'esforç comú pel progrés i el tre
ball—així les Oficines i les Unions Inter
n.acionals són grans factors pacifistes—i un
altre aspecte

negatiu,

que

actuant

sobre l'e

goisme humá faci impossibles les guerres.

negació deis emprestits, que proposá
Congrés el comte Goblet d'Alviella, és
traç d'aquest darrer aspecte i molt efi

La
al
un

caç. Per altra part,

no

és

un cas nou:

França resistint-se
prestits d'A-ustria-Hongría en 1909
di's l'actitut de

recor

als

emprestit de Bulgaria.
l'aplicació internacional d'aques
mida, que és l'important del Congrés cel

dir la realització d'un
nou

és

lebrat.
El

Congrés

xat per

de la

pau

de La Haya ha dei,

la vinenta Conferencia

a

mentaria l'ampla discussió de

interparla

tant

trascen

dental problema i el carácter semi-oficial

l'actitut de les

que

burgeses

tarjes fará que la discussió revesteixi els

a

Per aixó de

res

han servit ni servirán

mai els planys d'uns quants homes de bona
voluntat que demanen
cioni

»

.

No és

pas

l'opinió

a

nómic

pacifisme. Es el
qui juga avui el principal

món

l'intens movirnent

:

vers

que

el sentiment el

el

produit

que

a

factor
paper

a

eco
en

s'ha

d'ells. El mateix

el

guerres, que

no

a

exactament

fineixen

quasi

çar

d'un

com

boca del

;

passa amb les
mai per

man

s'ha limitat el

mes, amb tot,

seu

ponent el

viella, en laborar
pacifisme.

comte Goblet d'Al
«positivament» cap al

JOSEP
(De La

ca

aconteixement internacional.

Congrés a llen
ningú podrá dis
gloria d'haver sigut el primer, per

ara,

l'idea

favor deis

França i a Ale
manya sois s'ha vist atenuat seriosament per
les protestes deis capitalistes 1 propietaris
davant els forts impostos que quejen sobre
armaments

rácters
Ara

aquestes reunions interparlamen

tenen

cutir-li la

«reac

ressort

em

i 1911,

recentrnent, quan en Poincaré era encara
president del Consell de ministres, va impe

ta

fins

ha tirat al dret

l'element económic té avui en el món civi
litzat i que ha exigit un canvi de táctica.
El pacifisme és una de les manifesta-cions de l'activitat mondial i deu, per tant,
organitzar-se a basa económica també.

la cada cop més fortament
:

d'Alviella, vis-president

Goblet

belga,

qüestió, en la moció presentada al Congrés
de La Haya, demanant un esforç col-lectiu
per a impedir als bel-ligerants negociar em
préstits arnb els Governs neutrals, arribant
fins a que aquests prohibeixin els emprestits
per analogía amb el contrabándol de guer
ra. Es
la primera vegada que en un Con
grés de la pau ha entrat una alenada de rea
litat, d'actuació práctica i positiva. Aixe,
precisament l'avalora. Al cap i a la fi, no
és' més que un reflexe de l'importancia .que

El

litzat

comte

del Senat

nalistes volen. L'esperit nacionalista s'arre

Catald)

Bucóliques

per

revestir el carácter

moure

Les

Congrés

un

delit que mai.

?Es que us és desconegut el regidor o
regidors vostres que abans d'esser-ho treba
Ilaven, que als pocs mesos ja no concorríen
al taller o a la redacció del periódic, i que
després insultaven vostra modestia lluint
joies que difícilment amb un treball honrat

francament,

per

no

la mateixa majoría
municipal, i el propi senyor Serraclara a la
Alcaldía, aná aquest senyor a rebre a l'in
fanta Isabel, acompanyat d'un altre membre
del vostre partit revolucionan, el regidor
Marcilla, i no contents amb aquesta demos
tració de servilisme, malgrat l'acord ferm
de l'Ajuntament de no concórrer a cap acte
religiós, asistiren al «Te-Deum» celebrat a
la Catedral en acció de gracies per haver ar
ribat sense novetat a Barcelona dita repre
sentació del regim que dieu al poble voler
destruir per la Revolució ?
I finalment, ? és cert que amb majoría ra
dical a l'Ajuntament s'acordá protestar de
l'atentat d'en Posa contra el tirá Maura ?
?Es cert tot aixel ? Si o no. 1 si no ho és,
cert

Congrés

El

jesuites, essent així

volgué autorit,zar-les el
Marianao, alcalde de R. O.?

que dites obres

Ven de

M.

a

TRIAS

Catalunya)

El raillor Café és el torrefaete de La
trella.—Carme (Davant de Batiera).

es
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L'unió de l'Arán aná Catalunya
de terra catalana, ofi
cialment i naturalment unida arnb Ca
talunya, i per lo tant amb Espanya,
que durant una bona part de Pany está
absolutament incomunicada amb no
saltres per vía nacional.
L'Ará.n és un tres de Catalunya que
está situada a Paltra banda deis Piri
neus, en la vessant francesa i per anar
hi, desde'l Pallars, desde la nostra ves
sant, no hi ha més comunicació que un
camí de matxo que zitzagueja mu_ntan
yes amunt, fins a 2.050 metres d'altura,
atravessant la serralada pirin.enca pel
port de la Bonaigua.
A l'hivern., quan cauen aquelles gran
dioses immenses nevades, que cobreixen
de cap a .cap aquelles gegantines mun
tanyes, el port de la, Bonaigua queda
tapat per una groixuda capa de molts
rnetres de neu i, si hi há qui s'atreveixi
a passar-hi, alguns s'hi
queden colgats
seta la neu, si 'cenen la dissort désser
Hi ha

un

sorpresos

tros

<<tort», aquel' vent
remolins d'im
de neu tova, que s'en

pel paorós

que forma esfereidors
menses

masses

per no cumplir la seva
són ells els que tenen separada

deis serveis,

missió,
materialrnent, absolutament, d'Espan
ya tota
regió.
una

Consideris
mirar

com

Espanya,

a

els

aranesos

sha

com

entre ells el sentiment

han de

d'espandir

patriótic, tenint

davant deis seus ulls una administració
com la francesa i patint tant horrorosa
ment per la dessidia, per l'in_epcia de la

administració espanyola!

lunya, que'l 'lengua*

que

de les neus, atravessará el Pirineu per
sota el Port de la Bonaigua.
nAlabat sia Deu que ja s'ovira, en
el moment en que
cara que molt Iluny,
s'acabi aquest estat inaudit d'incomu
niOació entre una comarca i la seva
nació!!
Quan aquest moment, ara encara
llunyá, d'ésser realitzada la comunica
ció entre l'Aran i Espanya, arribi, els
burócrates madrilenys haurán deixat de
esser separatistes efectius, i ens sembla

que'l territori de Catalunya s'haura
aixamplat conquistant a la Franca una
rá

que, cada dia que passa,

comarca

Es tal la separació que hi há entre'ls
catalans aranesos Pis catalans de Cata

parlan

te

rriés semblansa annb els dialectes gas
cons que amb la nostra 'lengua.
A tot aixó, segons ens diu en Valeni
Serra, en «El País», de Lleida, se está
a punt de posar-hi rernei. Sembla que
ha sigut aprovat el projecte de carretera
que mantindrá en comunicació constant
la comarca de Pallars, la conca del riu
Noguera Pallaresa, arnb el Aráen, la
conca del riu
Garona, per medi d'una
foradada que, abans d'arribar a la regió

va

a

queda

no

enterrat, sino «ennevat», fins
al vin.ent istiu que la fosa de la neu el
deixa, al desc.ubert.
Aquest tant greu perill fa. que durant
una bona part de Pan.y hi ha
una abso
luta incomunicació entre'ls habitants
deis Pallars (la nostra vessant) arnb els
dé l'Aran (en la vessant francesa). Si se
hi vol anar, cal passar per Puigcercla,
per Portbou o per Irún, entrar a Fran.ea,

pels ferrocarrils franceses,

anar a

pa

al que va a Banyeres de Luchen i des
de Pestació de Marignac. per Sant Beat,
per la carretera, remontar la conca del
riu Garona i entrar a l'Aran pel Pont
de Rei. Aquest itinerari és el que el Go
vern espanyol fá seguir a les cartes i pe
periódics que des de qualsevol punt de
Espanya s'envíen a l'Ará.n- durant els
meses d'hivern.
Es un cas de verg-onya nacional. Es
una dependencia que té Espanya envers
Franca. Si Franca no`ns fés aquest fa
vor, l'incomunicado entre Espanya i el
Arán sería absoluta. Ni comunicació
telegráfica hi hauría perque la neu quasi
cada hivern aterra els Dais del telegraf.
El paper qu.e's fabrica a l'Aran, per
mercat nacional, ha de passar
a anar al
per terra estrangera.
rar

-

Aquesta gent oficinesca

que tant els
hem sentit baladrejar contra un imagi
nani
fantasiós separatisme, per la seva
deixadesa, per la seva mala organització

se

anexionant moralment i acabaría

la

per

materialment a les seves mans,
hi van caure els nostres comtats
de Rosselló i part del de la Cerdanya,
que els bons patriotes no n'estan con
vensuts de que hagin prescrit els drets
caure
com

la reivindicació.

a

jA veure quants anys encara haurem
de passar fins que l'automóvil remen
tant la conca del riu Noguera Pallaresa
pugui entrar a l'Aran per la foradada
de la Bonaigua!!
De La

gran.s alcades i, després, cauen
sobtadarnent damunt del desgraciat que
s'ha atrevit a passar per allí. Son cós hi
lairen

1913
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llegidors els
l'Adria GuaI
per a la temporada de Teatre Catalá que
tindrá 'loe aquest hivern, baix la seva
direcció i sets l'empresa d'una institu
ció cultural que s'está organitzant, el
carácter i tendencies de la qual foren ex
plicats en un extens article d'aquest
diari.
Avui pedem oferir altres noves refe
rents a la mateixa campanya, perque
hem tingut ocasió de parlar amb el culte
artista que ha de dirigir-la, estimat arnic
n.ostre, al cap de poc d'haver arribat de
un profitós viatge que acaba de
fer per
les principals ciutats europees a on hi
han institucions i conservatoris seen
blants a la que's va a crear i al que, arnb
el nom de Escola -Catalana d' Art Dra
mátic, dirigeix en el nostre Conserva
tori del Liceu.
L'ideal amb que va reatlitzant en
Gual aquesta direcció de l'Escala neces
sita un complement importantíssim
per a que devingui d'efectes beneficiosos
en el
nostre teatre, i el seu afany d'es
cornetre obres fonamentals i positives
la seva activitat ferma contra tots els
contratemps i els obstacles, li fan com
pendre que és necessari llig-ar Pacció de
Coneixen

propósits

els nostres

que animen

•

•

a

A

o

e.0

L_:=L

PEscola amb la duna entitat dedicada
al foment i fonamentació solides de la
dramática catalana en tots els seus di
versos aspectes i els múltiples elements
que hi intervenen.
En efecte, l'escenógraf, Pacondicio
nament del local, l'orientado estética
de les obres, i tantes altres 'coses que
formen aqueixos diversos elements del
teatre, no poden pas rebre .en la repeti
da Escola les llicons o les ensenyances
que les han

dencia que

de orientar cap aquesta ten
a l'Adriá Gual i que,

inspira

din una altra vegada, es
la conveniencia d'engranar el
teatre de Catalunya a les corrents gene-.
rals modernes, per a donar-li, amb
aquesta adaptació, la fortitut que li n.ega
com

base

ja varem
en

d'una tradició.
L'Adria Gual ha corregut, doncs, per
Pestranger a Pobjecte., documentant-se
la

manca

amb aquesta finalitat i de la amable con
versa que amb
ell hem tin.gut n'hern
impressió
de que no se
tret l'agradable
deis
prestigis
enlluernar
Deis
ha deixat
no`s
tant
lo
estrangers
i
que
per
noms
l'encara pas a una trasplantació d'exo
tismes que aquí no conviuden amb la
nostra realitat i seríen

Creu el

nostre

infeconds.

arnic que

en

general

6
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Escoles de bons
dona el cas de Lon
actors, quan
dres y Munic, per exernple, on no n'hi
ha ni una de oficial- En casi totes es
dona preferencia a las classes d'opera,
deixant-se en lloc molt secundan i a les
de declamació, com ara el Conservatori
de Brusel-les, que disposa d'una bona
sala de concerts, i en canvi no té teatre.
El de París, que's considera el més per
fecte, és; a Pentendre den Gual, un
tranquen per

tot

arreu

nos

seguir, puix constitueix,
exemple
pel séu funcionamen.t i organització,
a
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no

un

model

de rutines i está mancat de molts
elements imprescindibles
Amb lo que dongui de si la seva Es
cola Catalana d'Ad Dramatic en Gual
proposa aportar al teatre de Cata
es
lunya els fruits de la temporada vin_ent,
contant arnb una cornpanyía que está
formant i en la qual hi haurán segura
ment elements de mona valúa. Intenta
conéixer els noms d'alguns d'a
rem
quests i el nostre arnic ens prega que
respectéssim per ara la reserva, en la
seguretat de que al poguer-los fer pú
blics els sabrern amb l'anticipació degu
da, si bé ens podía avençar que's tracta
d'-una llista realment important.
Parlarern després de les obres que's
teníen en cartera i deis espectacles pro

jectats,

aixó en Gual no pogué re
sistir més els nostres requerirnents i ens
comunica lo que en aq-uest ordre está
preparant. Nosaltres tinguérern de pro
nlétre-li reserves de donar-ho al públic
fins d'aquí a uns pocs díes. Mentrestant
podem din que'l programa és de lo més
extraordinari que s'ha fet mai a Barce
lona i que algunes de les funcions que
eLformen constituirán, ádhuc, un acon
teixement mundial.
Ens contá també lo que ha vist de
ornamentació en els grans teatres i lo
qu's proposa fer en el que ja té arrendat
que, com saben els nostres llegidors, es
el que havía pertenescut a l'ex-Circol de
Propietaris de Gracia. En Gual desfo
gará, en aixo tot el seu talent d'artista
i per les seves explicacions qu'ns aná
donant deduírem que aquell teatre que
dará convertit en una sala d'espectacles
hermosíssirna, confortable i elegant,
com no estéril acostumats a veure'n gai
res en la nostra ciutat.
No cal dir com celebrem les esperan
aquesta
ces que funda l'Adriá Gual en
temporada de teatre catalá i de quin
modo férn vots per qu'es realitzin plena
ment a major gloria de la riostra patria.
(De «EL

i

en

Poble

Catalá.»¦

Informad()
El Consistori dels Jochs Fiarais de G-irona
ha publicat la convocatoria pel certámer_
d'enguany, on s'ofereixen els següents
PREMIS

ORDINARIS:
Flor natural. Premi d'honor i cortesía
a la mellor poesía que vingui
concurQ. L'autor premiat deurá fer-ne ofre
na a la dama de la seva eLlecció,
la quina
será nomenada reina de la festa.
Premi del Consistori. Un objecte d'art,

I.

adjudicat

de valor cent pessetes,
de tema Iliure.

trevall

en

prosa

Sr. Bisbe. Cent pes
setes. A la -r.ellor oda que canti la llibertat
de l'Iglesia i el triomf de la Santa Creu, ob
tingut per l'Edicte de Milá.
IV. Premí de l'Exm. Ajuntament Cin
quanta pessetes. Poesía tema liiure.
V. Premi de D. Agustí Riera, President
de la Diputació. Setanta cincpessetas. Tema

-

ma

lliure.

VII. Premi de D. Bartoraeu Bosch, Sena
dor del Regne. Cinquanta pessetes. Tema
lliure.
VIII. Premi de D. Frederic Rahola, Se
nador del Regne. Cinquanta pessetes. A la
-menor romança sobres algún fet históric de
la vida den Verntallat, el rederaptor deis re
-

menees.

IX.
Premi de D. Man.el de Bofarull, Se
nador del Regne. Objecte d'art. A la raellor
coraposició, prosa o vers, que descrigui la
fasta raajor deis nostres pobles.
X Premi de D. Dalm.au Iglesias, Diputat
a Corts. Objecte d'art. Al raellor son_et per en
Marián Alvarez de Castro.
Premi de D. Francisco Monsalvatge.
«Vida Gráfica de Nuestro Sefior Jesucristo»
edició Seix. Tema lliure.
XII. Premi de l'Exm. Sr. Marqués de
Campe. Objecte d'art. Tema llíure.
XIII. Premi. del Centre Catalanista. Ob
jecte d'art. A la m_ellor poesía -patriótica.
XIV. Premi de D. Joan. Bta. Coromina.
Un quadre original de l'ofertor. Tema Iliure.
XV. Prerai de D. Josep Berga i Boix. Un
quadre original de rofertor. Tema Iliure.
XVI. Premi de D. Josep Berga i Boada.
Un quadre original de l'ofertor. A la menor
noveleta curta i de costuras de Girona o la
comarca.

XVII
Prenri de la revista musical «Scher
zando...» Un bust del Dant. (obra den Berga
Boada). A la mellor melodía per a cant í
Piano, per a ser executada el día de la festa.
No's coneedirán accéssits.
Les condlcions relatives a la remesa deis
trevalls són les acostumades 1 consagrades
per l'ús en aqu_esta mena de festes.
Les corn_posieions deurán enviar se al Se
cretari del Consistori, carrer del Progrés, 5,
per tot el dia 8 del vinent mes d'octu_bre.
El Jurat se conserva el dret de consultar
el parer de persones corapetents per a l'ad
ju.dicació del prem.i de tema musical
L'acte del repartiment de premis se cele
brará el primer de n.ovembre vinen_t, diada
de Totsants.
Formen el Jurat Calificador: D. Miguel
Sa-nts Oliver, President: D. Jaume Bofill i
Mates, Mossen Vicens Fiera, D. Xavier Mon
salvatje. D Rafel M_asó 1 Valentí i D. Fran
cese Sitjá i Pineda, -vv'ocals; 1 D. Lluis G- Pla,

Secretara:.

lliure.

..,_
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EXTRA ORDINARIS:
Prerni del

-Q

ress.

a

VI. Premi de D. Bonaventura Sabater,
Diputat Provincial. Cinquanta pessetes. Te
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La més Invoortant
_
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d'Fsvanya-20 sucursals amb tellfon-Central: Pelayo, 44, teléf. 1,113

verlat

en

ele prCUS

—
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L I mportante
°

La ir<2,e:Ell: e •,.. es la única funeraria que -posseeix Carnbra de Desinfecció, no servi-nt cap arte
facte que no- sia -previar_nent desir_fectat.— NOTA: Acurat i rápid servei tant a la Capital
com a fóra.
-

_
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Obradors
OaTreter-a

Chassis de turisree

Barcelona:

a

Ribas, 279

de"

económics de

essencia i

neumátics.
Chassis per

ómnibus

Teléf° El 8250
Aigues hipertermals,
natat-sódiques.

pel..Trevimat5.2me, la

Sense rival

1 les afeccions del astómae, fetgs,
de reputació

universal,

les duen

els distintius ab

mima

tots

Vie12:y

60% alealines,

de temperatura

no

el

Telegramas

I Telefonemes

AtitOdbileS

gers, servei de col-legis
d'hotels 1 ambulancies sa
nitaries.

IIRCELNA

de la societatt

nora

Catalán. Cridém la atenció deis co-nsumidors,

idéntioues

com

artfineilaks que s'ofereixen
fento imagiln.a.ries que
no)

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

diabetes

erabotellades i les bote

1 molt -oarticularment deis mala,lts, per tal que

pendre admitint

bica,rbo

e1a. Aquestes aig-ues,

mes es venen

en

no

a

mes

aigues

les n.ostres

aquest

deixin

no es

mercat

amb

Per transports de 1

sor

d'altres
noms

de

Sucursal

i de 3 tonelades i servei de

França:

a

correus.

Grupes marins, de 6, 15
i 30 HP.
Per canots de recreu,

Le-98[1[1'91S PeE?E?a

marques de fábrica 1

son

(1231.1.71E.24

fonta de cric-fem..

DE VENTA A TOTA,-,

de

12/15, 15/20, 30/40 y 45 HP.
Els mes rápits 1 éls mes

transports de passatgers,
serveis de práctics de ports
salvamentde náufregs 1 au
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MOBILTARIS DE LUXE
CLÁSSICS I MODERNS
6

U 151

Ante eedents
La TiEarLec"riluraitat Catalana
liley de llfianeem.unitalts

céntims

EN ESTILS

el,

nova

de la !Alga Regionalista.)

De venda

6

en

les ?librarles y quioses

INTERIORS COMPLETS
CiiRO

:

cr>

pren1

NATURALk :PURGANTE

SECCIÓ COMERCIAL
MOBILIARIS
EXTRAORDINARIAMENT BARATOS

Recomendada por las Academias de Medicina de París y

METAL- LISTERÍA

LÁMPARAS

DIPLOMPISY

11111111)231LL2IS

Barcelona, etc., etc..
it0E0

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

OBJECTES IYA_RT

---r,

constipaCión pertinaz del 'vientre, infartos crónicos
viscerales, desórdenes funcionales del estó
hígado
intestinos,
depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
cerebrales,
herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
(gordura); NO EXIGE REG1MEN NINGUNO.—Como garantía de legitimidad,
con el es
xilir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Lloraeh,
substituciones.
uno encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y
VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES
2:12 OELON
administración: Oalle Clortes, 64g
Combate eficazmente la
del
y bazo, obstrucciones
mago é
calenturas,
tiones
afecciones

PARQUETS PLEGABLES (PATENTATS)
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---

illezpatz.?, Plaga de., Catalunva. 7
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Nadie debe estar

Cent,i2rigm.

'ruana

r

óí

da

J
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en su casa

sin

una

botella de agua
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