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Jnforrnació

lectors en.s perdonarán si, amb
tot i la calor que ara fa, els parlem d'una
cançó enfadosa. Potser és perque fa calor que
esplaiar
es pana d'una crisi patribtica, per
el mal humor dient alguna cosa desagrada
ble : i fa tant de temps que aixo dura que
val la pena de dar-hi un parer. Es ver que

Els

nostres

aquest istiu hem descobert un alcalde
castellanista a Vilafranca i unes guantes
noies que parlen en castellá a Moncada, pe
ref potser aix6 no són encara indicis ben sb
lids per motivar que es parli d'un desco
ratjament col-lectiu, d'una miseria nacional,
d'un moment gairebé de dubte...
Es pot dir que no més -es parla del mala
ment que anem, en els peribdics naciona
listes republicans. Están realment obsesio
uns
nats per una crisi, per una maialtía, per
averanys fatídics que qui sab si es podrán.,
contrastar. Pobre Catalunya la veuen moh
acabada. El senyor Llopis i Florejacs, el
senyor Ribas i Torrebadella, el senyor Mai
mó i Ventura, el senyor Feliubadaló, el se
nyor Recaseds i Saurina i altres prestigis-de
la prempsa i la oratoria esquerrana ho soste
minvants
tenen amb furor en llurs cassin.ets
i en llur diari exánim que, segons és provat,
copía de La Veu de Catalunya fins les crb
niques de sport (no valía la pena de fer una
dissidencia I )
en

Vet-aquí una flaquedat humana ben com
prensible, i de la qual no donen pas el pri
els nostres malincónics ger
mer exemple
més vell que l'a
mans de Catalanisme.—Es
peu aixeY de que els malalts trobin que
fa un airet traidor, o els ancians sostinguin
que el món ja no és alió ; o que un diputat
provincial de Navalcarnero exclami per din
tre, al morir, veient passar davant sos ulls
el Concurs Agrícol d'on fou vispresident
el Centre Recreatiu on va fer un discurs so
l'Espanya
bre Cervantes : —Com s'ho fará
nar a

Mort del Cardenal Vives.—En les festes del

einquantenari de

«11.ireio».

Cátedra de la ',lengua Catalana.

sense

Acaba de scrtir

IErC24,1C^ ][4f
Obra

I rocell

per MANUEL REVEN

TÓS.

Sentiment

Núm. 306

de 1913

nova

QUestions Civils, estudiados segons
nostre Dret per Lluis de Peguera,
extracta,des per

Francesc Maspons i

Anglasell.

Extracte de la doctrina civil de Pe
guera anotat amb la

Jurisprudencia

catalana.

l'Esquerra ; més

ho explica endebádes als de
nostres antics com
ço que s'esdevé entre els
homes
en general, és
panys com entre els
en possessió
trobava
qui
es
.aquell
que tot
més
la moda
s'ha
estimat
d'una modalitat i
per tal
renegant,
queda
vida,
es
que
la
litat
que la
jura
corre;
i
deixa
com la vida el

equivocació.—
vida ha comes una veritable
sab,
es troba en
tothom
ho
El Catalanisme,
de poder, en una pos
una enorme possessió

sessió de poder tant desproporcinada
afortuna
té en compte la dolorosa, anc que
catalana)
que el
incultura
mimvant,
dament
engi
deis
el
solament
nostre problema és

(si

paraula,

una
nyers i no el de l'aigua : en
poble.
'de crear la patria i no el
Peró que saben de pa.tries (patria,

hem

crea

oradors i pu
ció de cultura) els acreditats esmentats en
blicistes per dugues vegades
aquestes ratlles ? Llur concepte de patria,
la patria, que ells
és el concepte castellá de
Catalunya:
la prova és que
atribuit
a
han
la gloria (1714,
tenen el rnateix concepte de
enamoren els himnes
que
els
Mayo)
Dos de
simbólics i que .per enfervoritzar-se en el
sentiment patribtic no acuden a gaire més
Catala
liturgia que la de l'oratoria. 1 el
aix6,
nisme ja no té son moll actual en tot
sempre,
i la
vivint
Ha
anat
per gloria seva.
vida sempre millora. Podríem comparar els
verbs resplandents de l'Esquerra a un se
major bon
nyor que té un ocell, i amb el
nodrir-lo
dolcíssima
cura
en
natural, posa
perío
i dar-li joia : mes quan vé el delicat
despreses,
plomes
recull
les
ae de la muda,
i obre la gavia a l'ocell, dient-li: Tu no ets
el ver ocell. No et conec, amb aquest pro
miçol tant lleig. Ves-te'n. 1 no et pensis que
romangui frustrat. Un hábil artista del car
rer de Tres Llits em montará les plomes de
tal manera que tindré l'ocell de debid
* * *

mi ?

Florejacs
De fet, tant el senyor Llopis i
com
el senyor Ribes i Torrebadella, exac
tament igual que el senyor Maimó i Ventu
senyor Feliubadaló ni
ra, sense deixar el
molt menys el senyor Recasens i Saurina,
ço que ploren—anc que sía d'una manera
subliminal—és l'adveniment de
no raonada,
la mort llur ; dir que el Catalanisme és ma
lalt, en gent que s'havíen identificat ells ma
teixos amb el Catalanisme, no té un sentit
dubtós. El Catalanisme com tota força vi
eternament canviant : el
va i indeficient és
Martí
i
Juliá,
que és bibleg, prou que
Dr.

es

Diem

tot

aixel suposant

una

perfecta

rec

titut i sinceritat• en els senyors Llopis i Flo
rejacs, Ribes i Torrebadella, Mairnó i Ven
tura, Feliubadaló i Recasens i Saurina. Per
que fóra abominable i delicte de traició que
aquests brillants oradors i periodistes ha
guessin parlat de la crisi del Catalanisrne
no més per poder-se al-liar amb en Lerroux
a
les próxim.es i ja famoses eleccions mu
nicipals, seguint el parer de l'Oriol Mar
torell, fracassat sorollosament per imposi
ció del patriotisme.

-
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tipus estilitzats sobre paisatg-es aixerreits
de grandiosa tristesa, és la glorificació de la
els

La

del milite

miseria de la raça, Fetalage desvergonyit
sovint per guanyar la gracia d'un públic frí
vol deis defectes essencials de la gent d'Es_

panya, covarda resignació disfreçada d'idea
lisme, pura por a la realitat, al diner, al po
der, a tots els intruments. de creació de vi
da culta.
Aquest pobre savi alemany que venía a
esclarir posicións com ha sigut víctima d'a
quest miratg-e Sense recordar-se de la mi
seria que abans descrivía amb crudelíssim
verisme, diu que'l pagés castellá desprecía
els diners. Qui pot despreciar ço que no co
neix ? Gent víctima d'usurers ! segons testi
moni del mateix Schulten, g-ent que cantava
en
versos sense ritme el favor immens que
els alemanys excavadors feien al poble amb
jornals de 6 rals 1 L'hospitalitat d'uns pas
tors li remembra la de la terra deis feacis,
a l'arquebleg, i en els lleures de son treball,
llegint Virgili, trobava una resonança de sa
lectura en l'arada primitiva deis pagesos.
Serenament és impossible llegir aixó. No
conec crítica més aguda que la que'n
feia
un
amic meu, amb qui llegírem l'article, i
que deia : L'ún_ica semblança entre la vida
deis hornes de Soriai i la deis feacis, está en
que en els dos pobles no corre una pesseta.
Peró hi ha uns quants rnilers d'anys entre
mig, amb un progrés de técnica ininterrom
put. La ideología del Gymnasium, ha portat
el Ilatinista i arquebleg- a franques aberra
cions. No és aixa el que interessa combatre;
aquest error caurá per ehl mateix; no s'hi
atrapará ning-ú a qui la naixença hagi fet
copartícip de la vida social i política deis
íbers de Soria. L'altre rnlite és el perill, el:
de la Castella zuloaguesca, erma i grandio
sa, amb l'Avila, terra de Sants i cavallers,
i l'excusar en el fatalisme de la raça la in
nacció deis qui tenen conciencia del 'pro

Ilegit

aquests dies un article del pro
lesa, s'ha de desfer també el deis homes,
fessor Schulten de la Universitat de Erlan
i les observacions que fa Schulten sobre'l
gen sobre «La població rural castellana»,
tipu i vida social de l'altiplanicia castellana,
aparegut a la Deatsche Randschau del mes no són menys dures que les que fa de la
passat.
terra, ni menys exactes, minucioses i irrecu
L'autor de l'article ha esmerçat en vuit
sables tampoc. La veracitat terrible, no re
campanyes d'excavacions a Soria per desen
trocedeix davant de les més desagradables
terrar la ciutat i campaments de Numancia,
constatacions ; una Dista de renecs traduí
més de dos anys, durant els quals visqué iso
da a l'alemany, amb variacion.s per a ate
lat de tota relació que no fos amb gent del
nuar-los o intensificar-los. Anécdotes de
país ; com a producte de les impressions rústica malicia sobre la vida deis rectors ru
recullides, ens dóna avui, amb minuciositat rals, preus de salaris, sistemes de cultius,
tudesca, i amb la terrible ingenuitat deis sa
episodis de franca animalitat, com el d'una
vis dedicats a recerques Ilunyanes, unes no
clóna alletant uns gocets abandonats al mig
tes sobre'ls pagesos castellans, on la obser
del poble ; la bárbara ingenuitat de les «co
vació pintoresca se barreja amb atinades re
plas» i la «jota» del Cliumenge, són llen
marques i amb inexplicables errors.
çades en bloc a la curiositat europea. Espur
Un propósit anima l'article de l'arqueó
nen per :cí i per lla entre mig d'aquestes in
leg alemany', i ell ens l'anuncía a la primera formacions les notes etnográfiques i arqueo
plana. Com a cien.tífic vol precisió, vol aju
lógiques que l'investigador haurá de desen
dar a qué Espanya sigui coneguda, vol com
rotliar en un llibre i que serán prou, suposa
batre el mite septentrional concretat en els eh, per a ,convence'ns de l'identitat racial en
versos famosos :
tre'ls berebers nord-africans i la pagesía
castellana, els ibers de Soria, en el Ilenguat
Fern in Sud die schóne Spanien,
g-e de l'article : la configuració craniana, la
Spanien ist mein Vaterland
conformació deis membres, la resistencia per
wo
die Scháttigen Kastanien
la marxa, la indolencia fatalista, el ferotge
blühen an des Ebro Strand;
orgull junt amb rastres de invasions i mi
g-racions primitives que's poden trobar en
que'tant sorprén als qui poden apreciar-n.e les cerámiques de diversos jaciments qui
marquen la ruta.
la• difusió i el credit que té entre'ls llegidors
'de noveles, i els petits burgesos sentimentals
Tot el mite de l'Espanya ideal, deis jar
He

•

força

dins, i

:'de Prussia.

Després d'aquesta advertencia,

quan co
mencem la lectura creiem realment estar en
presencia d'un .crític d'ull acrornátic en ab
solut, i que s'esforça en desfer l'equivoc, en
matar, en desarrelar del cervell de les frdu
lein sentimen.tals la llegenda d'una Espanya
no apassionada i gitana com la de Carmen,
sinó d'una Espanya de comedia italiana amb
música en els jardins obscurs, fontanes, dan
ces, i que té en l'aire suau l'incerta anyoran
ça de Mignon.
Schulten se les empren, per comengar,

amb

una terrible precisió de xifres, i dona
amb les relácions climátiques, amb l'es
tructura del sed., i els terribles «cierzos», i
com a bon arquebleg ens fa saber que
aixó
no
és nou, i que ho saberen i ho dig-uerert
Plim i Strabo
els escriptors romans de
naixença espanyola, Marcial, sobre tot. Mes
no basta enfonzar
el prestigi de la natura

des,

Editorial

les dances, i la murtra, i l'olivera,
s'ha desfet. I quan espereu una protesta, al
menys l'expressió .de tristesa, naturals en qui
es troba sitiat per la desconfiança, espantat
de la primitivitat de la vida, anyoradíç de
les més rudimentaries nocions de confort,
sense saber com, el savi alemany se us apa
reix com la víctima' d'un altre mite més fal
laciós i ben construit, i que domina avui en
trels hispanófils i entre'ls espanyols.
I que el coneixem bé prou, aquest mite !
que ens ha invadit bé prou! Es la llegenda
mil vegades condemnable i estéril, que al
guna excelsa intel-ligencia ha. posat en cir

culació, i que cent ridícols epigons han re
produit, palesant-n.e la inanitat i el conven
cionalisme. Es el mite de l'Espanya árida
i africana, deis cavallers i els místics, de les
grans cases amb escut nobiliari, jardí aban
donat, cambres solitaries i sostres que s'en
run.en ; és el que en la pintura
ens ha donat

Ibérica, Balines,

Obr34es

190

blema.
La generació d'escriptors del 98, és en
part responsable del mite. Aquest fort Una
muno, que llença aleshores son «Muera
Don Quijote», la més bella acció de sa vida,
que'ns corita en ses conferencies de Barce
celona l'actitut del gran patriota Leopardi,
prohibint als estrangers que humiliessin Ita
lia, fent almoina als mendicants, com pot
suscriure sos articles posant la vall de «Las
Hurdes» com a honra d'Espanya ? Eh l que
segons diuen és un excel-lent administrador
de la Universitat que regeix, i pesa en la
conciencia política de sa ciutat i son poble,
perque dona basa teórica, perque justifica
una ideología i un sistema d'obrar que han

87.
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refinadíssima impressîó
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l'obra valdrá
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'dut

a

l'estat que Schulten

ens

narra

als

pa

? No hi ha en aix5 covar
als devers estrictes de
amb
un bonet de filosoP,
cobrir-se
patriota
'jove castellá ha fet, sense con
com un altre
demnar aquest mite, exalçant-lo, fent orgull
resigna;dió i de la pobresa ?
'de la
A nosaltres catalans, liguris, segons ell,
Schulten sense altre Deu que el
en.s suposa
diner. Miopía semblant cal cercar-la de ve
ritat ea la cátedra d'arqueología d'una uni
versitat alemanya. El nostre paisatge de la
per?) no li du remi
costa li sernbla formós,
niscen-ies de Virgili, ni de l'Odissea. Ens
identifica una mica massa depressa als ho
Midi frances. Peró constata la opo

gesos castellans
día ? No és

mes

sició

mancar

del

que En

Maragall

va

cant deis. Hispans, de les

resoldre
costes

en

son

d'Espanya

interior ;,i;parLant-ne judica

que aques
resoldre
un 'cija el problema
oposici032,
'de
ta
d'Espanya. Aleshores aquells homes que no
mengen pero es diuen «caballeros» per a
escomItre's, aquells pagesos que desprecien
jornal de 14 hores per sis
el diner i fan un
treballar
en les excavacions,
qui
'podía
rals el
aquells pastors que .mengen pa de glans,
aquells hidalgos que ofereixen amb gran
dezza (diguem-ho a la alemanya) la hospi
talitat d'unes cases inhospitalaries, que man
tenen, per toçudería, en l'error la seva ter
injusti
ra, sotmesa als cacics polítics, a les
cies de la riquesa agraria, i tota la opressora
í

son
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inercia d'un estat fosilitzat i una organitza
ció caduca, desapareixerán de l'exercici del
poder per a cedir-nos-el a nosaltres els li
guris, cridaners utilitaris, ambiciosos i mo
guts, o als vascs i asturians, homes d'em
presa, forts i fanátics tocats d'una ramala

da de puritanisme i anglesisme...
El professor Schulten arriba a profetit
del Riff será la última
zar que la guerra

sortida de Don Quixot, l'últim fet de l' «hi
dalgo» espanyol. Precisament els «hidal-gos»

rezelen

cap delit de poesía havíen acolorat, no sem
pre arnb la puresa a ella escaienta, la d'e-ti
del rneu bon instint humá fent vía cap a

l'infinit.
Pa rant l'orella a la remor d'aquesta deu,
viva ni el racer més incontaminat del meu
esper Lt, en el pols més entranyablement hu
ma de la meya argila, tinc de confessar que
la emoció d'aixó amorós que confegim amb
el no m de patria, me la dóna la configura
ció de la nostra terra abans que no pas els
aplecs dels homes que'n són fills.
Vull afigurar-me que han desaparegut els
hornes i el seu renou d'aquesta terra nos
tra, pero que ha quedat ella senCera, amb
el so Ipir del mar fidel al peu de les roques
o davant de la plana franca, amb les comes
desplegant-se no lluny, rosses, o vestides
*del bosc seriós o de la vinya alegre, i asse
guts al seu lloc de sempre les masíes rosses,
o el monestir que's fon tant
bé amb el color
de la terra ; amb els arbres i les aigües obe
klients, i amb l'aire conegut ple de les cla
rors i les flaires i els contactes avesats al

guerra,

perque

es

secret. M'agradaría saber que en pensa
ell de la guerra del Riff en relació amb
l'«hidalgo», si és producte de son esperit,
d'un altre, de l'oposat.
o
En presencia d'aquest conflicte futur, i
concepte futur immediat, Schulten
en
son
se pregunta per quina de les forces enfront,
ha d'estar dl. El crític respón : de cor estic
en

amb els pagesos de Soria, amb els «hidal
gos» íbers ; perb en política ha de fallar la
raó i no el sentiment. I la raó, si Espanya
s'ha d'incorporar a Europa, si Africa ha de
començar a l'Estret i no als Pirineus, vol el
domini de l'esperit polític de la periferia es
panyola, sobre'l del centre que fins avui l'ha

dominada.
Aquest final de l'article, com el seu co
mençament, ens fan deplorar més la defor
mació del criteri del savi alemany pel mite
de l'Espanya vella, i ens obliguen a esten
dre a totes les esferes de la nostra vida la
resignació que en certa esfera, la de
no
l'art, han oposat els nostres homes al mite de
Castella.
MANUEL

REVENTÓS

l'abím, a la falda de la netedat balsámica
dels pins, que omple les onades de l'aire,
al marge deis camps de rostoll que els peus
amen
sentir cruixir durament i trencar-se
esglaons de con
sota seu, en la soletat. Els
reu, més enllá, tenen arbres de brancám ai
xamplat ; assota, el cingle. M'hi aboco. Sen
saltants
to llunyana l'aigua que cau en petits

a

d'una blancor de llet, llet de la terra. Hi
viuen aprop pomells d'arbres afuats que sol
liciten la altura, pomells d'arbres en des
mai que sol-liciten l'aigua amb tot el seu
obs.
I ara miro amunt, part en dalt de les

vestides de gleva flonja, on es perden
els camins. Allí la muntanya es veu d'una
rossor celestial i núa com si ja visqués fbra
de terra. La roca en un parell d'indrets cla
pa la rossor d'un blanc de rnarbre. Per allá
dalt, si un arbre s'hi arrisca el vent regnant
deu senyalar les seves branques amb una fu
ga permanent que és la bandera del seu im
peri en mig de la calma, i al cim del cim
comes

el pedruscall surt netament despullat sota
la escombra del vent.
A mig aire d'aquell món, els habitants
de les ribes del riu en la vall grandiosa
*polida d'humitat, saben afigurar-hi a tem
porades de l'any el moltonejar dels remats
i coneixer entre la rossor celestial l'altra
pastor.
rossor de la tenda aplanada dels
Aquí, i no és l'esteta sinó el fill qui par
la, hi ha el secret de l'amor de patria. L'o

riginal i l'invariable de la patria els respiro
aquí en la forma natural de la meya ter

RON BACARDI

Sentiment de
Vull desentranyar el sentiment de patria
que viu en mi.
Ara no sé res d'historia, d'idea política,
de voluptat de construir artísticament, i es
colto purament el bon instint filial que ja
devía ésser dins meu quan ni cap llibre, ni

d'aquesta

parla de mines, carrils i sindicats. Conec un
catalá, D. Guillem Graell, que ha esmer
çat bona part de sa energía, una mica dis
persa, pero sempre abundant, inestroncable,
en combatre el mite castellá, l'hidalgo, no
ble idea cobertora de miseria nacional que
combatre
no hauríem de nomenar mai, sinó

més el meu sentiment de patria perque hi
meu
visc més directament de l'infinit ; el
religiós.
patria
toca
al
sentiment de
i
Soc a la carretera, oberta a la altura

'dera ; la contra és aquí fbra de lloc. ?No ho
veieu que la patria ja hi és viva en una for
pacífica, incommovible ? Deixeu parlar
ma

patria

la

sentit. Ni un home enlloc. En aquest
meu
'desert jo hi sentiría viva la sublim forma
natural de la patria, la seva encorporació in
substituible:
I

a

l'inrevés, m'imagino

que

Ara s'acosten uns homes de tornada
d'un aplec, amb un cant d'histbriques rei
vindicacions a la gargarnella, sota una ban
dera que encara massa vol dir repte. Feu
via, aneu, pareu de cantar, plegueu la ban.ra.

un

dia són

esborrats els contorns coneguts de la nostra
terra, esbarriats i alterats els seus elements,
perb que els aplecs aqueferats, contendents
parladors dels germans de patria s'hi
fe que
mouen encara. Doncs bé, no tinc pas
ells m'encorporessin la idea de la patria amb

la enteresa que me la dóna la configuració
de la nostra terra. Desapareguda aquesta,
a
ni art ni pensament catalans seríen prou
reemplaçar en mi el caient maternal, inva
riable, de la terra. Sense aquest patró de
perennalitat i pur origen al• qual refereixo
formes i pensaments, el religiós millor que
els senti rnés
cap altre, i els estimo segons
menys acostats a l'amor infinit que cm
o
neix del contacte amb aital tipus terrenal
?les formes i els pensaments que serien per
ells sols, esborrada la terra mare que era
el secret sublim de l'harmonía ?
En ella, la terra de Catalunya, trobo com
la deu i la llum primera de l'espiritual. Les
creacions dels meus germans en formes o
paraules cm són una mena de resplendors
memories d'ella. I encara que la terra no
en
se m'expressi en senyals tant concretes i
tenedores com els pensaments deis meus
germans, en la terra catalana s'hi aficiona

terra.

Es que hi ha dos temperaments de pa
cm dieu, un que és Perennalitat, i un
altre que és Necessitat i que viu de la ac

tria,

i tu sents la patria en la primera forma
mística.
Potser teniu raó, perque en la ciutat la
forma de patria l'hi trobo molt esborrada i
aixe, será que allí la patria s'hi manifesta
en la forma de renovació i de lluita i no de
Perennalitat. Peró fins en mig del desen
cadenament remorós 'de la acció ciutadana hi
sento prevaldre el sentiment meu de la pa
tria a l'adonar-me que les formes i els pen
saments que ressurten purament catalans de
entre'l renou ens els han duts uns homes que
tenen el seu origen, immediat alguns i al

ció,

tres

gairebé,

en

,els paratges naturals,

a mun

de la terra-mare, que la duen a
la sang ; i que així ella és el patró originani
el més pur de la patria ve d'ella, i la flor
de la ciutat també.
Parla tu sol en mi, instint de patria ori
ginaria incommovible : terres i marines, plá
i muntanya, fecondadora del pensamen.t se
re, on la terra és inspiradora de religió com
el mateix temple.
Per tota tasca espiritual al menys, en tu
vindrem a omplir-nos i no en aquella acció
i lluita que són una forma transitoria que
cerca tant mateix esdevenir perennal segons
el patró de la terra-mare. Tot el que va a
fins perennals es reclama.
La meya patria la veig, dones, com un

tanya, al

cor
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anar

i venir del Perennal

acostar-se

a

La forma de la
la

escalf d'amor m'aparegui

l'Inevitable per
la pau típica deis purs origens.

patria

a

la

trobo, doncs,

és encara l'esperit de la
miaré una altra hora.

en

espirítualitzada
patria. D'ell

no

som

configuració de

seus

llocs de

aquesta forma,

la terra catalana en els
més puresa natural. Perb
anc
que als meus ulls, per

futur pot referir-se, quant no puja de
grau l'obligació de la conservació i valora-ció exacte del Dret catala anterior a Nova-Planta que ja tenim elaborat ?

gal)

JOSEP LLEONART
***

soc jo deis qui tinc fe cega en la tas
deis Congressos. El Congrés modern no
és més que un lloc per a realitzar intercanvi
'd'idees i per a estimular a treballar. Quan
s'ha treballat ja, quan se porta tasca feta,
allavors és quan el Congrés pot donar al

,No

ca

Congrés

de Dret catalá

Ah Advocats de

•

El Congrés de Metges de lIengua cata
lana és d'una gran exemplaritat per a nos
altres, els advocats, els que dediquem nostra
activitat a les tasques del Dret. Ells, els met
ges catalans, s'han sabut aplegar en Congrés
sens altre lligam que el de la Ilengua, que,
al fi i al cap, respecte al objecte del Congrés
és d'una finalitat secundaria. Per que nos
altres, els juristes, no ens hi juntem en Con
grés ? Tenim, respecte del mateix, la fina
litat secundaria de la 'lengua (com els met
ges) i, ultra aix6, la finalitat principal, subs
tancial, del Dret.
El dipósit de Dret catara és sagrat. I ha
sigut confiat a nostres mans. Tenim en dl el
teixit que ha lligat durant molts segles les
relacions socials dels catalans i-- que, res
pecte a la manifestació deis drets subjectius,
encara les
regula avui en gran part. Per
que, doncs, no hem de fer els possibles per
a conservar-lo,
aumentar-lo i perfeccionar
lo ? Es que no fent-ho no cauría una gran
responsabilitat damunt nosaltres ?
El dia en que el Dret catalá caigués
s'hauría donat el cop de mort a la naciona
litat catalana. Perque el del Dret és sempre
el vincle més fort que Iliga els pobles ja
que és la resultant d'un conjunt d'altres vi
cies. Quan un poble deixa morir el seu Dret
és que aquest poble ja no té una tradició
propia en la constitució de la familia, en la
vida contractual civil, en la seva vida indi
vidual (subjectiva, com diría Duguit) ja que,
en -últim terme, la individualitat és go
que
•dona motllo especial als pobles.
Afortunadament, nostre Dret creix. I si
per un costat nostra vida de relació s'adap
ta a go que les corrents de Dret públic i de
Dret mercantil exigeixen, per altre, la vida
contractual, de familia, de successió, troba
cada dia noves formes, arren.cades deis nos

costum.s, en que manifestar-se.
Emperó, amb aixó no n'hi há prou. Per
que si amb aquest treball de la vida espon
tania, que flueix naturalment del nostre viu
re social, no se li dona una musculatura cien
tífica, no s'arribará mai a incorporar-lo a
l'organisme del Dret reconegut, del Dret que
es perpetúa i
que, a la curta o a la llarga,

Catalunya

'dencia amb la Gacela. Des que una norma
jurídica té les primeres manifestacions dins
la massa amorfa, fins que dita norma es
converteix en llei, hi ha un espai immens,
una distancia grandíssima, que omple la cos
tum. La funció de la llei, diu En Giner, no
és més que un cas particular de l'acci6 de
l'home sobre l'home, de la vida legal de
regulació social. I no's pot afirmar mai
que una llei sigui llei, si abans no hi ha
hagut el conjunt viu, organic del po-ble, que l'hagi viscuda, afirma En Cos
ta.
Que hi fa, donCs, que nostre Dret
no pugui cristalitzar en lleis si nosaltres po
klem recullir aquest Dret des que's manifesta
i portar-lo pels viaranys 'de la costum i de
la ciencia, fins a les portes mateixes del Par
lament ?
treballa el Dret (en
Savigny fins a
Rousseau, segons nota ja En Giner en les
seves
notes a la Enciclopedia jurídica de
l'Ahrens). Doncs si després el legislador
coneix sa obligació i tota la finalitat social
eraquesta, la fará que la Ilei sigui obra no
d'una reflexió abstracta, sin6 d'una reflexi6
exercitada damunt els materials que u ofe
reix la historia. De la Ilei, avui, ja no se
n.'esperen prodigis, sinó traducció de reali
El ce)s social és

qui

aixe, coincideixen des de

gún.

resultat.
En nostre cas, no hi ha tasca en aquest
sentit ? Es indubtable. Pero corn que no po
dem estendre'ns més en aquestes consideracions, tanquem l'article dient que un Con
grés de Dret catala portaría els següents

aventatges :
Primer : Conservació del Dret nostre, ja
en l'esfera científica, ja en la mateixa esfera
deis Tribunals, puix altre será el respecte
que aquests tin.drán el dia en que vegin que
nosaltres, els advocats catalans, i junt amb

opinió de Catalunya, som els
primers en respectar-lo.
Segón. Renovaci6 del Dret per l'estudi
de les costurris i practiques jurídiques.
Contribuir, en aquest ashecte, a
Tercer.
l'obra grandiosa de reconstrucció de nostra
nosaltres la

nacionalitat.
** *

I repetim-ho : si els metges poden reu
nir-se en Congrés units tant sois pel vincle
extern (extern des del punt de vista del Con
grés) de la llengua, quant més no podríem
fer-ho nosaltres, units per la llengua i per
l'objecte del Congrés, el Dret catan..?
No fem més que Ilengar la iniciativa. Als
advocats catalans, als catalans tots, a la
premsa toca, en tot cas, recollir-la i donar-Li
vida de realitat.
JOSEP

tats.

I si el que hem dit pot constituir materia
'de medita. ció en go que a nostre Dret (le

Bellmunt

(Falset)

M.

GICH
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Discurs Presidencial
deis Jocs Florals d'Olot

tres

entra

en

la llei.

•Es veritat que nostre Dret, malaurada
ment, no té avui correspondencia en la le
gislació. Tant sois la jurisprudencia és la
seva font de moviment,
de renovació, unes
vegades, de mort, altres. I aquest és un ar
gument més que ha d'estimular els catalans
a procurar per tots els medis el progrés cien
tífic del Dret nostre. Perque, si no el fem
avengar en l'esfera cintífica, quina altra es
fera li queda per a desenrotHar-se ?
N'hi ha prou en recullir les bategades de
la vida real. El dret s'elabora vivint la vida
social. I aquesta no pot ésser mai modifi
cada per la correspondencia o no correspon

Senyores,

ven, al

S enyors

nacionalitat.

:

L'invitació d'ocupar aquesta presidencia
del Certamen olotí que tan.tes personalitats
acceptaren, abans que jo, com un alt honor,
per mi la veu de la terra manyaga
era
i plena de recorts sacratíssims. Abandonant
me

a

l'encant d'escoltar-la, acceptí l'oferi

sense
capir tal vegada prou la res
ponsabilitat d'aqueixa temporal i gloriosa

ment,

investidura. Ja está fet.
Els Jocs Florals de Barcelona, fruit d'una
inspiració providencial, foren ideats com una
festa provinciana. L'únic detall revelador de
la seva posterior fesomía fou l'us 'exclusiu
de la llengua catalana que, per consell del.
Pros Milá i Fontanals, els seus iniciadors
establiren. Catalunya, per?), els omplía tot
d'una amb el seu esperit i aviat arribaren

nacionalistes—polítics i
tot—amb retoriques caldes que portaven,
sen.se
esperar-s'ho molts deis qui n'abusa
a

ser

intensament

ressorgir vigorossísim de la

Perque

eren

una

cosa

nostra

viva, perque

res

imperatiu d'actualitat, els Jocs
Florals de Barcelona es multiplicaren escarn
poníen

a

un

pant-se progressivament per tot Catalunya.
Un deis prim.ers i més esponerosos exemplars
que escal-laren en aquesta general flora
dissa fou el certamen anyal de la capitalitat
olotina. Molt degué contribuir a que pros
perés el medi favorable que l'envoltava.
Malgrat el pul-lular viciós de Jocs Florals
en viletes i poblets, cal regoneixer que són
aquests una festa civilíssim.a i que no tots
els terrers per lo tant són aptes pel seu ex
pandiment. Viles i ciutats hi ha, amb mi
lers i milers d'animes que difícilment arri
ben a senyorejar com una veritable capital.

D'elles, quan els compliments cerquen un
elogi, no se'n poden fer més que lloances
fragmentaries. No així Olot. Olot és una
bella capital, amb una hegemonía ben de

-9

finida,

amb

un

aire personalíssim, amb

integralitat corprenedora.
té

art,

una

i

ajg-ues i

rrruseus

un

Dona bo

una

trovar

mica de tot—tradició, riquesa,
i jardins
i fires i unes
únics—.

índustria, agricultura,

places

i

parcs

mercats

paisatge

Heusaquí l'explicació

de l'éxit d'aquest
d'altres vegetaven an
cruniosament o s'ufanaven amb vilipendi, el
d'Olot seguía el curs de la vida
catalana ; quan. els Jocs Florals eren gai
festa patriótica, els
rebé no més que una
notes tant sensacionals com,
donaven
d'aquí
discurs presidencial del Mes
per exemple, el
D. Francesc Matheu, de
Saber
Gai
tre en
darnat per tots els sepuratistes de Catalunya.
Mes ara, venturosament, els Jocs Florals
han de suplir deficiencies de la política.

Certamen. Mentres

Certamen

no

dia la nostra terra té polítics emi
Nacion.alisme és
nents i té grans partits i el
i diligentes mans. Ja els
expertes
ben
en
poden
Jocs Florals no han de ser un bazar, i
concretar-se a ço que constitueix la seva pe
culiar naturalesa de festa d'art, de certa
poesía. Aquest és el camí que cal que
men de
segueixin per si no valen raure en un for
mulisme encarcarat, en una rutina buida, en
massa gastat, de comissions orga
un recurs,
nitzadores de Festes Majors.
Es dar que semblant dignificació deis
Jocs Fiarais imposa una selecció, el sacrifi
sen
ci de moltes d'aquestes festivitats que,
d'un número de
no passen
relleu
propi,
se
programa. Pero, en canvi, els qui reiyán de

Avui
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en

qui sapiguen adaptar-se a la
assolir gloriases des
nova orientació, poden
tinacions i desenrotllar amb la protecció de
essencial
la llengua i de la poesía una labor
la prova, els

Aquesta ha vist sempre en l'Estat fran
ces i en totes les seves institucions un amic
que patrocina l'esplendor de la seva terra,
la salvació nacional, com els pobles caste
llans tot ha esperen de Madrid i de l'Es
l'Estat hi veiem
tat. Nosaltres, en canvi, en
a
tots els me
que
per
un enemic fracassat
'dis valía imposar-nos la seva hegemonía per

nacionalista, anc que despullada de
tata faramalla política, que en semblants fes
tes és com una mena d'adulterad& com una
senyal de pedestrisme, com un malgastament
ment

cesa.

en caldric
d'energíes que, ben esmersades,
intensificaríen més i més la potencia 11u
minosa del esclat poetic.
El Certamen d'Olot és deis pocs que han
de perdurar, que tenen lloc senyalat a n'a
questa tasca deis professionals de la litera

tura

ço

els medis i mai ha pogut.
L'escala francesa ha exercit i exerceix una
tal influencia contra el catan., que moltes
són les families que ja en la llar i tot han ab

tots

i ,de les arts. Per ser capital veritable
per tenir-n.e l'esperit i les obres,—
parió—académic i
seu paisatge
sense

és,

pel

dicat del

dir-ho així—on acuden tots,
tots els pintors de la nostra terra, Olot me
reix la gloria d'una institució que arrivará
a secular, Olot té el sacratíssim deure de de

educatiu,

per

certamen, especialitzant-lo, con
per exemple, en Jocs Fiarais on
es canti la terra i les muntanyes i els hoscos
i les deus i les belles practes i els camps i les
hartes... No li cal, per esdevenir exemplar,
imitar Barcelona. Pocs premis i dignes, una
especial cura en la tría deis jurats, allibe
fent obli
rar-se deis motllos antiquats, no
gatori el convencionalisme inútil de l'ami
nim, aixd bastaría per co-mpletar una festa
que, de tant perfecta, no caldría que Los
purar el

seu

vertint-lo,

que sí periódica.
anc
I ara, Senyores, Senyors : perdoneu que,
dut pels meus entusiasmes en favor de la
poesía i les lletres catalanes ; per la suavís
sima amor de la terra de ma naixença us
hagi entretingut amb disquisicions tal volta

anyal,

massa

peren

llargues pels qui, com vosaltres, es
freturosos la regalada maina deis

poetes.
j. BOFILL

D'Excursió dialectal
VIII

Puigcerdá. ! Veu's-aquí l'última etapa de
_nostra darrera enquesta filológica. Aquí on
les llengües oficitilment s'afronten no po

•

díem. deixar de dur a compliment un petit
estudi, estudi que resulta prou interessant i
es fa comparable
al complert en diferentes
localita.ts de la frontera catalana-aragonesa.
Mes allí parlavem de frontera lingüística i
aquí hem de parlar més aviat de frontera
política, per més que l'una i l'altra sem
blin apoiar-se 'de tal manera que no és lluny
el temps en que malauradament les haurem

de considerar identificades. El han amic fi
lbleg Dr. Antoni Griera, qui venint d'ex
cursió de part de la Catalunya francesa ens
ha visitat en nostre camp d'estudi, i amb
el qual hem passat comptes de la feina feta
i hem canviat impressions de viatge, ens fa
cilita les següents perque en fern la corres
Ponen.t

nota.

* * *

parats d'Espanya. Aquell qui vol estudiar
un
la parla vivent, no deixa de trobar-hi
camp ben interessant d'experimentació filo
lógica, ja per l'estat actual de la llengua,
ja per la condició psicológica del poble que
la

parla.

Si no sabíem que la manifestació de la vi
da nacional d'un poble se pot apreciar per
la parla, l'estudi del parlar del Rosselló ens
ha revelaría.
L'anexió del Rosselló a França ha sigut
fatal per als catalans desmémbrats de Cata
lunya. L'estat francés, dominador hábil, que
acaba d'aniquilar la vida nacional de tot el
migdía, está ja en les darreríes de l'aniqui
lament de l'esperit nacional catala de la Ca
talunya francesa. París és el tot per a tots
França ; París
els francesas i per a tota la
espiritual i mate
és el portaveu de la vida
rial de tot França, inclosa la Catalunya fran

Cada tarda Té-colleert

ROyith
Rambla deis Estudis, núm. 8

Al traspassar la frontera política, un setro
ba amb gent d'un altre Estat que parlen
la nostra llengua : són els catalans de Fran
ça que ja fa més de dos segles que viuen se

0

1C 42›, 1- ir

El Saló Inés
_

elegant

que per ells resulta

un

greu

en el segle IV.
L'esperit frances acaba de matar l'anima
catalana del Roselló, i el més deplorable
és que aixe) succeeixi sense que'ls rossello
nesos
se'n donguin verdader compte. Pels
carrers
de Perpinyá difícilment hi sentireu
conversar en catan.; fins la més humil cria
da. vol parlar en francés, a l'anar a fer les
compres. La majaría de persones de
seves
il-lustració, ni a ciutat ni en els petits vilat
ges vos valdrán parlar en catan.; el catala

catalana

per ells és una cosa massa baixa. Sovint vos
trobareu amb aquesta gent que, sabent par
lar el Catalá, vos respondrá sempre en fran
ces, per més que'ls parleu en catalá. L'idea
del valor del catara són escasses les perso
precisament
nes que la tenen, i aquestes són
les que dediquen les seves energíes a l'es
tudi del gloriós passat del Rosselló, i els
terats regionals que senten un gran aclapa
rament perque ni el Doble ni la gent il-lus

trada els responen.
El frances és el be), el noble, el millar.
La literatura i el teatre són francesas ; cap
manifestació d'art regional se troba al Ros
selló, fill de la cultura francesa. Quan en
Perpinyá o d'Elna
torn de Sant Joan de
veiem les ridícoles produccions d'un fran
cesisme migrat, pensem que el Rosselló va
per mal camí

;

la moda de ciutat Ii ha po

habillament que de brau pagls de
muntanya l'ha convertit en viciat monobre
de l'Estat frances, i el més greu és que
quan tindrá conciencia del tort comes se'n
valdrá arrepentir i no hi sera a temps.
sat

un

P.

Puigcerdá

22 Juliol

BARNILS
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El millar Café és el torrefaete de La
trella —Carme (Davant de Betlem).

a
,.‘

catan.,

obstacle si han d'apendre l'accent parisenc,
per
tant desitjat, i que no poden adquirir,
me
resultant
sempre
esforços
que
facin,
més
ritlionals davant del frances del nord.
Amb l'escala i les \des de comunicació,
fins en els més petits pobles, amb els pro
gressos de l'industria i comerç, ha penetrat
gran de mots francesas en
una munió tant
el catalá de França, que pot ben dir-se que
el catan. de França está amenaçat de mart.
Al costat d'aquesta deformació tant rá
pida, trobem que'l catalá frances ha conser
vat una capa vella d'antics mots, un vaca
bulari preciós identic al mallorquí, presen
tant-nos una etapa de l'estat de la llengua

es

la sortida deis teatres e

Olená desde 5 pessetes

de Barcelona per

banquets

I Iunchs
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Si no fa lluna, la molinera surt a la fines
per esg-uardar les estrelles.
El vianant qui no ho sab, pensa tot ve
ien.t-la del camí estant :
—Quina lluna més formosa, avui I
tra

Moralitats
A

Josep M.a Capdevüa

•

De les

formigues

Ara quels temps

i les cigales.
no

están per canturies,

ja no canten les cigales a l'istiu.
Mes, s'en queixen les formigues i diuen :
—Que fa de mal treballar sense una mica
de calicó que'ns ajudi!

nyals del nostre amor : —Dues mans jun
tes i un sol ,cor.
Tot será ú, l'arbre i el seny-al del nostre
amor.
I creixerán, encara, després de nos

Del mussol idel lloro.

De l'home

Pensa el mussol del lloro :
—Ja s'ha deixat influir per l'oratoria
túpida deis homes.
1 el lloro del mussol :
—Sempre será un incompres !

molles de

sol

cor.

teves

De la

vergonyes.

pa,

molinera,

la llana i el vianant.

La molinera, blanca de pols de farina, to
les nits de lluna s'emmiralla en el rierol.
I és ciar, dins de l'aigua hi ha la Iluna blan
ca, pálida i rodona.
Mes la molinera qui no se'n recorda de
la lluna, pensa
—Qué blanca soc i qué formosa!
tes

avui!

les

runes

savi i de l'ase.

-

Deis peixos.
Dintre l'estany, brillen totes les estrelles
de la nit.
I els peixos endormiscats, somníen :

—Quantes

pedant, del

un

Un home pedant, vulgues no vulgues, es
ficá a la testa la deria d'ensenyar a l'asa
d'enraonar.
I l'ase, es ciar, no n'aprenía.
Heu's-aquí que un jorn, el savi, veient els
tráfics de l'home pedant prop de l'ase, li
deja, diu :
—Apren, tu, de l'ase a callar.

es

Del bust i
El bust li .diu :
—Jo soc gloriós.
I l'eura li respón :
—Sí, per?) jo amago les

juntes i

en

molsa, preguntava :
creixes, tu, aquí ?
deia, diu :
que no puguin sentir-se els

s'hi fés tanta
—Per qué
La molsa u

—Per tal
teus
passos, car camines tant fort que massa des
vetllaríes els vells records qui ara dormen.

tra mort
mans

Del turisia i la molsa.
Un turista, tot sorpres que

De la noia

bona-minyona.

Li plauen els dies de pluja, per l'escam
pall de l'aiguai i pels grans bassals foscos on
ella s'hi veu tota clara.
Quan s'és fadigada de mirar, posa els
peus dintre l'aigua, i salta pel goig de veure
saltar més alts que ella els esquitxos d'ai
gua i 'de fanc.
I si a l'arribar a casa la mare u diu:
—Ja vens de saltar bassals altra vegada ?
—ella pensa :
—En que m'ho deu haver conegut ?

De la granota.
Es el crític del

cant

deis grills.

J.

M.

LOPEZ-PICÓ

De les ames de cartró.

El burgés, davant la nina de cartró, diu :
—Li falta expressió a n'aquesta nina.
N'he vistes que sembla que parlin...
La nina, escoltant-lo :
—Romántic I

,

"Barcelona
els grans santuaris catalans"c)

Del mal de sinia i l'anee.
El mul :
—Jo

prou

sento

remors

llunyanes, peró

mai hi acabem d'arribar !
L'ánec :
—Que diu aqueix poeta ?

Mr. Jacques Lux diu damunt La Revue
a
propbsit del llibre de Desdevises
du Dezert : «Barcelone et les grands sanc

Bleue,

tuaires catalans»

De l'abriac i la seva ombra.
Com que fa lluna i cau de ple damunt
les lloses del carrer, heu's-aquí que al dar
rera deis
passos insegurs de l'ubriac hi va
la seva ombra insegura.
I ehl que si, girant-se, u deja, diu:
—Al menys

sapiguessis

estar-te

quieta,

tu!

D'un

lans

se

són

rnostrats

ar' briçó lde

l'amor.

sempre sensibles.

(Cita

aquí les conegudes paraules de Cervantes, i
afegeix : ) M. Desdevises du Dezert no és
menys calorós

Damunt d'un tendre arbricó, gravem,
amor meu, :el senyal del nostre amor :—Dues
mans juntas i un sol cor.
Veurem creixer l'arbre, i creixerán els se

:

Barcelona és ofiCialment la segona ciutat
d'Espanya i aventatja en realitat a Madrid.
Cervantes n'ha fet un elogi al qual els cata

:

«Els barcelonins

se

senten

orgullosos de llur ciutat ; no hl ha senti
ment més just
ni més respectable, i l'ex

tranger

deixa ben prompte captivar per

se

intel-ligenti ardida, qui
guardar quasi totes les joies de son
passat i enriquir-se sense enlletgir-se ni vul
l'encant de la ciutat
ha sabut

garitzar-se.

»

l'época romana fins als nostres díes,
cada període de l'art ha deixat sa traca en
la capital de Catalunya. Barcelona guarda
restes antics, vares iglesies romániques, una
catedral magnífica afiliada a l'iglesia fran
cesa
de Narbona, iglesies parroquials i
claus-tres gertics, edificis civils del més alt
interés. Deis nostres jorns, l'art modern ha
De

contribuit

a

embellir-la i l'ha omplerta de
originals, qui a vol

construccións fastuosas i
(5)

Les

villes de'art célebres.—H. Laurens.

tes

solament

acusen

un

gus.t dubtós, peró
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ardirnent de concepció
época.
Col-leccions d'art
la nostra
rar a
reunint-s'hi.
El veí con
riques ja, van

seinpre revelen

un

Sant

inolt

Pedralbes és estat un deis breçols
catalá; l'abadía de Sant Cugat fi
de l'art
bells edificis de la pro
gura entre els mes

Joan

vent de

vincia.
Barcelona l'autor ha agru
A l'entorn de
remarcables
deis grans santua
pat els més
Gironia
i
Sant
Joan de les Aba
ris catalans.
curioses
iglesies romá
llurs
desses Ofereíxen
/ligues. Ripoll, la
da. A

Vic,

el

Ai Sant Joan que

estupenda portala
episcopal ens mostra

am.b el

i la mel de g.arriga,
la rivada de foc 1

llag-ost

la meravella del

palaus.

en

capelles, d'iglesies,

ciutat de

Santes Creus n'és

una

Vens

de

reedició sim

més ruda i més austera, pero
igualment magestuosa. Tarragona, l'antiga
metrópoli de l'Espanya té son museu, ses
muralles, son aqüeduct, la seva iglesia me

tropolitana
seva basílica, el
Sant Lluis i la

seu

claustre. Tortosa té la

col-legi de
plana plantada de pal
museu,

seu
seva

son

Per conduir-nos

a

més igual que la seva
coses que
habilitat en fer veure i gustar les
pe
eh admira, i en instruir sense ombra de
págines,
en
dantería. A cascuria d'aquestes
lliir
d'exquisides
dins
tre les quals n'hi han
sirnplicitat, se sent que l'autor estima el país
te

catará. Ehl ha recullit les llegendes qui's re
fereixen als monuments, descrit les festes i
els costum.s populars qui subsisteixen enca
cultura
ra, indicat el progrés incessant de la
carácter
demostrar
el
catalana, i procurat
tradicionalista i progressista alhora, qui és
catalá. En
com el tret distintiu de l'esperit
fí, per precisar encara millor unes descrip
cions vivíssim.es, ha escullit una il-lustració
original i pintoresca, qui donará una justa
idea de cascún deis paissos recorreguts. Va
.de-mecum inestimable per tots els turistes
cultivats qui s'encaminin a Espanya, aquest
llibre és un'deis rars llibres vivents del gen

ja

gáiudi

Un se'n separa amb recança, com d'un
cornpany discret a la fi d'un bell viatge:. és
no
més després d'haver-lo deixat que un
realitza tot alió de que s'és fet deutor a l'e
rudició i a l'entusiasme comunicatiu de l'au

et

tota
tota

de Deu.

roquiçar predicaves un dia
i ni les pedres oíen ton clam;
veu n_o's perdía,
mes en els segles ta
un

no

aquell temps que perduda en la
plora la guatlla la fi del forment,
l'aigua divina traspúi en la gerra

i la donzella

on

qui

la

cerca

una

nova

oh Sant

tu

sen.se

amor,

gloria d'estrelles,
Joan, cala foc al neguit.

Els dos amants

terra

una

que amb més

joia deliren,

és que ton jorn els dona encantaments;
els magraners que en ton dia floriren

sembla que portin esquitxos

roents.

Sant del desert, ven feresta i amiga,
sotja els destins,
ama aquest poble qui

passa tant laça

Ai Sant Joan inflamat

la golfa amb delicia

perque esdevingui

el sedent ;

paraula

a

Doncs, sempre més, que les flames novelles
ixin del feble record musteít ;

que

senti la joia d'un somni sere
i l'esperit en el fons de la raça
brunzi

servem

flam.

en

"dins el rebost

:

la negra caixa de nostra avaricia
i aquella forca de lluites d'horror.

Vessin del test les alfábregues noves,
caiguin espumes del cel ablaít:
coves,
de tanta fruita que's torcin els
nit.
canti
la
estrella
que
de tanta
I

enrojolada

el troç d'espona d'un llit

Al

el món és

parral.

portarem una almoina que vols
desferra de l'hora passada,
membrança d'enganys i de dols.

mentre

vens, tot

el

valdría que el plá fos auguri
amb l'ufanía revolta del blat,
o la mamella del cep es maduri :
mai alçarem nostra fosca viltat
Car

Sonia el nin ta flamada novella,
l'avi a redós el teu cálid oreig,
i tos encisos d'amor la donzella
núa de colzes en el safareig.

quan

cantiret.

Si, oh 'afanyós de la gloria divina!
de tes fogueres llencem-les al mig;
nostre pecat de la vida mesquina
crerni en els aires i es torni .desig.

no

més té que la niel de

i que amb
A nostra

de fe.

fogueres t'honora

terra serventa

o

garriga
els camins.

senyora

.dóna l'orgull d'un magnífic conort :
la dura flama que salta i arbora
i entre la nit, fa endarrera la Mort.

qui portes

sagrada rosella a la má. 1
t'abraçaría com fan les ridortefi,
voldría aturá.,
com l'esbarzer te

una

JOSEP CARNER

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

TUSELL

GERMAJIS
Fabriques:

-

Barcelona

—

Goma i celluloide.—Font

honrada, 3
Apósits antisséptics.— Vila Vila, 89

re.

tor.

I quan la Huna será

daurades

me

ravelles de l'art i de la natura, no's podía
desítjar un guia més avisat que l'eminent
'dega de la Facultat de Lletres de Clermont
Ferrarid. Ni més encantador tampoc. L'alta
competencia de M. Desdevises du Dézert,
his
per tot el que atany a Espanya, la seva
toria, el seu art, ses costums antigues i sa
no

serres

Sota l'aulet, vora un clap de garberes
festejadors;
sents el murmuri dels
que
puja
de les eres,
entre'l
boll
rius
sernbles vermell del ví deis segadors.

ara,

través d'aquestes

per les

tot

meres.

vida moderna,

tot cantant

pedrig, afalaga

seu al

cobert de la pols del rorneu,
perque estabelli les vides migrades
i

plificada,

i el

ve

teu

Ai Sant Joan, ama nostra fortuna,
reb el voler de ma casa pairal1
pren una llesca de pa tota bruna,

cos

catalana, i els records de Sant Ignasi
provincia.
atrauen els peregrins de tota la
Lleida dreça damunt la seva alta coma sa
soperba catedral sense culte. Poblet és tot
con
-un món, un Mont Saint-Michel en ple
una

clous amb ginestes el

nuós i laçat de fadiga,
que sustentaves al caire d'un roc
Ton

diu: Ara

tinent,

car

cabellera és plena 'de blauets.

ta

ordre excel-lent, els records
les diferentes epoques. A
catalá
en
de l'art
Montserrat, el Renaixement fraternitza arrib
mentres a Manresa, la Seu
l'art modem,
presenta el tipus més acabat de la basílica

arrenglerats

mentrestant que assoleies les eres,
fas com nosaltres a l'errii i al goret:
dus arrecades de vives cireres,

l'hora encesa
vells indrets!
a

com un amic de nostres
parracs de sol vesteixen ta nuesa,

seva

museu

vens

Botigues i magatzems:

t?fr

•

Ronda de Sant Pere, 12.—Fontanella, 20
lluviosa

catálogs

a

Farmacias 1

Droguerías

e
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nosaltres l'idea de quelcom heroic ; Muci
Scevola que s'abrusa la má ; Cori Dentat
que's Ilença a la vorágine; recorda sem
en

La Castedat I el Dever

els timbals que

pre

Es
rent

gravíssima conseqüencia

moral sexual

en

els dos

de la dife
ajustaments

pobles (germánics i m.eridionals) la més
profonda conciencia del dever en la raga
germánica. Si's confronta tota la moral so
cial de l'Anglaterra i de l'Alemanya—en els
seus
diferents aspectes de moral política,
económica, religiosa, etc.—amb la de la
1de

Franca i de l'Italia, no's troba pas que la
primera sigui, salva.nt potser la moral polí
tica, molt més avençada en els seus princi
pis que la segona. Peró la diferencia esde
vé gran si es guaita la práctica; perque els
principis morals a.vui en predica.ment són
aplicats als paíssos de raça germánica amb
molt més rigor. Fora certament ridícol su
posar que un alemany o un angles neixin
més honrats

més bons que

o

no

pas

un

ita

frances ; la naturalesa humana és
igualment miserable a tots els climes ; igual
ment debil a totes les races ; a tot arreu l'á
nima humana és una esponja ávida de fer-se
xopa de tots •els viqis i totes les culpes. Per:5
també és certs que en els paIssos alemanys
lia

o

un

regla general l'home té un sen
pregón deis devers que li per
toquen, donada la seva condició social, les
anglesos
tIment

per

més

tasques i els seus cárrecs.
Determinar el carácter i l'importancia de
aquesta diferencia en la vida deis individus
és impossible ; -peró ella apareix fortament,
seves

sobre

tot

en

aquella

classe de persones que

regulant les seves a.ccions per un interés
personal immediat, cal que sigui tant més
eficaçment guiada per l'idea i el sentiment
del dever ; aixó és, la burocracia. La buro
cracia deis paissos Ilatins és capriciosa ; la
'deis paissos germánics i especialment la
prussianá, que és el model de totes, és sis
temática; la primera no té regles o lleis fi
no

xes,'

i els fu.ncionaris, adhuc els honrats, són

complacencia, o per
simpaties personals, o per feblesa davant
pressions exteriors, o per la paor de mals
de-cap i conflictes—a transformar la llei,
quan cal aplicar-la, segons el plaer d'un o
altre. La burocracia prussiana en canvi esta
tárit alta.ment penetrada de la conciencia del
temptació ma
seu. 'dever, que resisteix tota
bé,
que cap deis
ligna; i resisteix tant
de corróm:prova
mai
més
temptádors no
més
alt- funcio
ugier
al
pre-la ; de rúltim
conciencia
ten.en
la
ministeri,
tots
nari d'un
tant recta' i romanen tant cuiraçats per l'i
dea de Ilur dever, que el rnés poderós intri
sempre fácils—o per

gant 'del món

no

rnany que l'avía ting-ut a ses ordres operaris
«Ço que dis
de totes les nacions, me deja
tingeix el treball de l'operari alemany i an
gles del treball de l'operari frances i italiá,
és la conschenciositat. L'italiá és més intel

ligent,
erros

ment

rápid,

més

i la

seva

més,

si

més hábil

i menys solem.-

nial, en el 'de l'humil treball deis mil-lions
'd'homes qui (produeixen tota la civilització
material 'del ínostre temps, se renovella el
mateix, fet. Un intel-ligent industrial ale

cau

en

.menys

un

se

vigila, especialment si se li con
fía alguna máquina delicada, és un capri
ciós, mancat absolutament de metode. Un
dia que li vin.gui de gust, desplegará tot el
ai si

no

se'l

zel, produirá

seu

una

meravellosa

tasca

en

quantitat i finesa ; perb el dia següent, per
el del pri
un caprici tant inexplicable com
malversi
mer dia., deixará que la máquina
la primera materia, aplicant el seu enginy no
pas a treballar bé, sinó a dissimular els de
fectes del seu treball negligent. L'idea que
tingui un dever envers la propia tasca, que
li calgui sotmetre els capricis del propi tem
perament a la fi d'una producció perfecta,

ressonen,

els

canoas

les trompetes

que

encarreg.at de distribuir les
cartes als carters que fan cap als seus in
drets. Plutarc no trobaría materia per es
criure una ratlla sobre aquest empleat, pa
cífic burges, de cervell meçquí, metódic,
que té por d'un ratolí. I no obstant aqüest
home és un petit heroe del deVer en el sen
tit alemany ; perque si arriba a la seva ofi
cina una carta amb l'adreça errada, en lloc
de retornar-la al seu origen al cap de cinc
nari de

correus

reflexió, com ho faría el seu col
o
frances, treballa tota una set
proba tots els camins per trobar el

min-uts de

lega italia
i

mana

així el máximum a les seves me
ravelloses qualitats, no entra pas en el seu
esperit. L'operari 'alemany i anglés, al con
trari, si no és una bestia caparruda i intrac
table, sent el dever envers el propi treball ;
sembla capirla relació que uneix el seu mí
nim treball a la vida universal, sembla sen

destinatari. I aixel que si ehl retornés la car
ta, mentint al dir que havía cercat debades,
no
fóra castigat i s'estalviaría sense perill
un
treball fadigós. Doncs, per qu'e no ho

camí de la carta, i maldament s'enfonzi el

carta

fent

retre

Perque

fá ?

home
que

hi és

Ja

seva

de complir-lo

món al

així

responsable
degudament, perque fent-ho
enriqueix tots els seus semblants ; men

podrá

tres

que duent-lo malament

tir

com

és

tafa i empobreix.

a

D'aquesta'

més

en

els

teme

manera, i

que eh l posseeixi menys vivesa
corri

la societat

envers

equivocacions,

priciosos, el

i in

que

com

es

no

els
ca

a la fi més preat.
part la superioritat indus
trial sempre creixent deis nostres paissos se
deu en part a aquesta conscienciositat del

Jo

crec

treball,
den

tant

entre

seu

que

treball és

en

més quan

gracies

nosaltres fiar amb

a

ella

menor

se

po

temença

máquines delicades a les mans deis opera
ris ; i ja sabeu quina importancia té avui la
máquina dins la producció.»
I aquesto sentünent del dever, aquesta
concienciosilat, són coses a l'ensems grans
i petites, de les quals és difícil fer-ne capir
als italians a l'ensems la petitesa i la gran
dor. Merces

a

la

nostra

educació

clássica, la paraula dever

Sastrería

:

romana

desvetlla

ALTES

PERFECCIO

el cervell,

meçquí d'aquell

entrada l'idea clara i precisa
fundó social és de

senyalar

el

quí
adreçada la

entorn, continuará pensant

ésser l'home al

qual

va

que té al davant.

alemanya i anglesa no tenen res de epic;
els llurs héroes—materia poc plutarquiana
i liviesca—són l'empleat que és a l'oficina
a
les nou en punt, en comptes d'ésser-hi a
les nou i deu minuts ; són el porten que té
una consigna i que no la traeix encara que
hi deixin caure Una moneda ; són l'obrer que
havent de complir una tasca, no guaita cada
moment si el vigilant l'espía, per dosificar
zel ; són el professor que no salta
lliçó ; l'oficial que no oblida un article
del reglament ; l'inspector que no remet a
una altra vegada la seva visita,
i no pensa
mai que una visita men.ys equivalgui en la
práctica de la vida a una visita més. Es, en
suma, una pedantería dolça, bonatxaç-a, te
naç, peró no caperruda.
Una cosa ben humil, doncs, considerada
el

seu

una

EUROPEA

h

d‘entretemps1

i

sempre

seu

en

El sentiment del dever i la concienciositat

anc

d'ingeni

i els valors són sistemá.tics i

errors

gosa .dem.anar-los que vio

consigna 'donada.
En un camp més penós

un la

;

cotitzaría infinita
pogués fiar-se d'ell. Peró,

tasca

redoblen,

disparen, els
patíbols que s'adrecen. El dever és per nos
altres quelcom extraordinari i teatral ; una
representació heroica sobre la escena de la
historia, a la qual el públic és gentilment
pregat d'assistir, i de picar-hi de mans. El
Idever i la concienciositat germánica, en can
vi, són coses mcat més humils, virtut de gol
fa S_ no de camp de batalla, virtut de graner
no pas de casa reial. Veieu aquell funcio
que

.
4>

NOVETATS

estlu de les més

piaça. Sta. .Agna,24
i Capellans, -17..
e
e

e
e
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ella mateixa i parangonada a leá grande
deis heroismes ; peró una cosa
jnimensa, si se'n consideren els efectes so
cials. Si la Alemanya i l'Anglaterra són
dues nacions la grandesa de les quals va
creixent de dia en dia, aixó esdevé perque
d'engendrar qualque heroe plutár
en lloc
qujá com Giordano Bruno o Garibaldi, en
gendren un gran nombre d'a.quests heroes
humilíssims. Si en aquells paissos gairebé

com

ses. epiques

grans

organitzacions

de les societats modernes són els

força de la societat moderna—govern, po
licía, banca, ferrocarrils, societats indus
trials, polítiques, filantrópiques, científiques
—reixen

tant

llosament,

no

i

constantment

és pas

tant

per tal

tant

pla general sigui

més ben estudiat

enteniments

l'han

que

energics,

sien més

mouen

concebut
com

llur diferent moral sexual. La idea i el

el llur
i

i

els:

que'L

bre

els col-laboradors—dels més humils als
més enlairats—que hi treballen adins, des
pleguen el zel máxim en el seu petit o gran
valer. Si hi haguessin dues organitzacions
compostes de A-noltes persones i en l'una d'e
lles cadascú complís el propi dever esponta

forces, i en
l'altra hi hagués una poca volença i un afe
bliment general, començant als capitostos
per arribar fins els porters, calguent conti
nus

les

és prou fácil

final será

enormement

capir que'l

cor

resultat

divers i que la

se

organització dissipará la meitat de la
seta tasca. Doncs bé, la Alemanya i l'An
glaterra són dues máquines, el producte de
les quals és enorme, perque fins les rodes
minúscules, aquelles qui no's veuen, engra
nen entre elles i -giren excel-lentment segons
una llei constant amb mínims desgasta
gona

ments

i topaments, d'on

rodes,

lbs que's

plir

tot

veuen

el treball del

ve

que les grans

puguin

obrar

qual

com

Que
organització

són capaces.

pot fer avui al cap d'una gran

l'horne més energic de la terra si tots els
executors de la seva voluntat, especialment

és, els més nombrosos i
llunyans, están esbullats, lents„ incoordinats
els més petits, aixe¦

en

la Ilur acció ?

A la societat moderna,

els

educació moral

seves

estímuls, continues intervencions i

reccions,
"

totes

en

anys

jovenívols

-

práctica qui

ve

sen

perque

durant els

Per

per

precisos,

coses

de tal

demana

l'home de

Per

un

una

raga.

Ilatina

un

impediment

educació moral que

severa

sistemátic e_scercici muscular.
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el llur sensualisme precoç i vi

pas molt

que ja

menor

favorables per començar l'educació moral ;
peró malaura.dament la sugestió de les idees
dels sentirnents rnorals, que són comple
no

l'sport

de l'exem

vaç els fá Mal dispostos per rebre'n la

i

deis

i de

pot meditar pas sobre d'ell
mateix. Per ehl l'ideal de la vida ésdevé
el plaer, mentre que pel seu germá del Nord
ho és el dever ; i l'ardent .sensualitat noés,
nera

gestió. Tothom coneix la malcurosa dissi
pació de vida a la qual s'entreguen els joves
:de la nostra raga, després de l'eclosió de
la pubertat, per satisfer els primers frene
sís sexuals i precisament en els anys més

xes

capaç

la bellesa exterior de les

ple, de les observacions de la conducta age
na, de les consideracions de tota la socie
tat qui
l'hauría circurndat i dintre de la
qual una majoría aplica sempre amb molt
rigor certs principis morals, és de creure que
no creixería pas amb una conciencia moral
més sólida que tots els altres. Peró d'al
tra banda, un italiá o un frances, encara que
síen elevats en un ambient purament ger
mánic, deixen més difícilment plasmar el
llur esperit a l'idea i al sentiment del de
ver,

és

continuats

del

tot

de

exercicis Musculars
metódic ;—mentre
que'l jove italiá o frances dissernina a l'ex
terior totes les energíes mentals en el recer
cament i gáudi del plaer, i es capbuça dins
—com

quals l'ánima és més plástica i les suges
tions morals poden penetrar talment l'es
perit que esdevinguin una segona naturale
sa. Si encara nen fós portat un anglés o
un
alemany ajtalia4 i el pugessin en el món ita
liá on pogués rebre la rigurosa educació
moral teórica ni—ço que importa més—la

pel fet de

tots

niament i amb

de

dever, no són innats, sinó ad
quirits lentarnent, arnb la práctica de la vida
per sugestions •d'ensenyances i sobre tot d'e
xernples; per exercici individual qui's fa so
timent

merave

com

cents

d'operaris, a la
conciencia deis quals han de penetrar-hi una
idea i un sentiment, senzills pero clars, del
dever, si's vol que'l colossal mecanisme on
ells gairebé són el cor, funcioni bé.
Ara, si aquests esperits semblen aposta
per rebre la impressió de la severa idea del
dever, la causa, en part al menys, está en la

certa

una

costum

un

mils empleats, els mil-lions

román la

on

concentració espiritual,
meditació, una certa capaci
tat de replegar-se sobre la propia concien
cia, indagant o adhuc fantasiant damunt
d'ella. L'home de raça germánica, en el
qual la sensualitat se desenrotlla més tard
i més lentament, és capaç en els anys jove
nívols d'aquesta disposició concentrada de
l'esperit, tant favorable a la sugbstió ética
acullida

a les máquines complexes de les rodes
petites, en depen la precisió del moviment
i la perfeCció del treball ; i les petites rodes

en

totes les
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tot el lulisme modera i encara la publi
cació de les Obres completes que la Comis
sió Editora porta a cap actualment, és fila
'directa de la seva inicaativa i ve a continuar
l'empresa a que's vá llençar solitariament
En Rosselló allá per l'any 80 i tants, que
no
recordo bé la data. Ara li passava a en

dl

De la Prernsa

Evocadons: Don Jeroní Rosselló
Llargament conegut de nou i per la seva
obra, don Jeroni Rosselló és per ventura el
més ignorat de tots els vells mestres mallor
quins de la Renaixença en quan se refereix
la persona i a la vida íntima. Fou dels
prirners que concorregueren als Jocs Flo
rals i deis que més de bonhora varen obte
nir el títol de Mestre en Gai Saber. Aixó ma
teix fou causa que's retregués molt abans
que altres literats de la seva generació, que
seguiren figurant en la lluita i prenent part
activa en totes les manifestacions poetiques
del catalanisme.
Vaig venir a coneixer a don Jeroni, allá
per l'any 1884. Tindría aleshores uns cin
quantacinc anys. Era de bona alçada, pero
de vida poc exhuberant, i anava, casi desde
jove, una mica ajupit. Portava ulleres, els
a

cabells estufats vora els polsos, i el bigoti
perilla deis primers floralistes i rnistralians.
La mirada deis seus ulls blaus, apagats per
la miopía i la veu escassa i debil, pro
'duien un primer efecte de fredor, que des
prés teníen de rectificar, puix no era més
que encongim.ent i modesta timidesa. En
Rosselló exerci l'abogacía tant temps com
li va permetre la seva salut, aixió és, fins
tres o quatre anys aban.s de la seva mort
que, si no estic equivocat, va ocórrer el 1903.
El seu despatx era un deis més concor
reguts i ,sanejats de la capital de Mallorca;
i, encara que no tingués grans aficions ora
tories, a causa, principalment, de la seva es
cassetat de veu, i propensió a la fadiga bron
quial, dirigía la defensa de plets importan
tíssims. Rares vegades anava a informar,

encarregant-se d'aquest punt,

cessari, algún

de

quan

era

ne

passants més escullits.
Pel ternos que parlo i mentres va exercir la
seva professió de Micer, com diuen per allá,
vivía en la casa del Born. de Santa Clara,
que feia cantonada al carrer del Beat Alon
so. El bufet tenía'l in.stal-lat en els estudis,
o
entressdl, i la resta de la casa estava des
tinat a les seves habitacions particulars. Era
un d'aquells edificis, tan.t propis de la meya
terra, amb pati descobert, els quals auba
llons engoleixen l'aigua de les teulades en
día de pluja ; amb gran escala i passamá de
sos

ferro mostrejat.

aquells estadis anavem a trobar-lo
destorbar-lo, més d'una volta--els joves
principiants, que eh l rebía amb la major afa
bilitat del món : més que afabilitat, amb
en

—i

a

senzillesa de veritable cornpany, sense que
ni l'edat, ni el prestigi, ni la posició es dei
xessin sentir mai en la seva conversa afec
tuosa. Segons fossin les aficions del visitant,
així anava el diáleg: si purament literaries,
de literatura i poesía viventes ; si biblio
gráfiques, de llibres vells, d'incunables, de
manuscrits ; i fins i tot de política, si se li
abordava aquest tema.
Perque don Jeroni Rosselló, encara que
fos l'home menys a propósit per l'actuació
política, va trobar-s'hi lligat de tal manera
qué no se'n pogué deseixir en molts d'anys.
Ara figureu-vos un contemplatiu com ell,
un bibliófil, un luliá embrancat a totes les
hores entre el Félix de 'les Maravelles
i
l'Arbre de Scienciaj, fent de capitots del par
tit sagastí. I, sabeu per que ? Per un com

promís -d'origen absolutament literari i flo
ralista. En Rosselló fou l'amic íntim i el
company de joventut de don Víctor Bala
guer ; i aquesta amistat intel-lectual, poeti
ca i universitaria, es va convertir en delega
ció• política. Vulgues no vulgues, l'autor de
Lo Joglar de Maylorques i l'editor de les
Obres rimades del solitari de Trinitat, tin
gué de 'dirigir eleccions i entendre's amb go
vernadors rapatanis que li feien bromes i
xistos a propósit de ses aficions a escriure
en dialecto o que, tot més, Si s'ho preníen
pel serio, parlaven de las trovas en lenzosín.
Hi ha un aspecte d'aquesta figura lite
raria que no és bastant conegux i que, per la
incuria i negligencia amb que va mirar la
seva obra i curar de la seva reputació, difícil
ment podrá ja ésser objecte de la reparació
deguda. Se tracta del seu gran coneixement
de la poesía alemanya i en general de to
tes les del Septentrió que s'esforça en tra
rduir i arrelar a Espanya, molt abans de que
pensés fex-ho ni estés en edat de complir
ho el gran Llorehte. Quasi totes, per no dir
totes les llengues de Schiller passaren per
la seva má, una mica difuses de forma, peró
molt justes "de sentit, a llengua de Caste
11a. Crec que arribá a fer-sen una edició o
que se'n tiraren una porció de plecs, bella
ment estampats ; peró no tinc noticia que
hagi arribat a sortir.

Aquest nebulós idealisme germánic,

com

binat
barrejat amb el simbolisme
caracteritza més tard sa propia personalitat
poetica, donant fesomia a ses composicions
virginals. Vegin-se, sinó, els fragments lí
rics i cançons amoroses interpolats en els
romanços del Joglar i, sobre tot, poesíes
tals com El castell de l'Armonía o L'almoi
na i l'oració, no obstant l'apariencia lamar
tiniana d'aquesta última, i s'haurá de reco
neixer com u havía arribat a 1:ánima, en ço
que té d'artístic i misteriós, el sistema ale
góric del gran geni del segle XIII, al qual
en Rosselló va consagrar el millor de la se
va vida, de la seva laboriositat i del seu ta
lent. Ehl fou el qui va aixecar creuada a
Catalunya en vindicació de Ramón Lull, mes
no ja com un mer filosop Universal, ni com
un doctor de la Iglesia deprimit i
calumniat
per la gárrula contradicció de les escoles,
sinó en el sentit nacionalista pux i en el con
cepte de gloria literaria de la nostra terra
de la nostra Ilengua, obrint el solc defini
tiu per on discorren a l'hora d'ara aquests

estudis.
Pot ben assegurar-se que comença amb

com a no pocs altres de la seva generació,
'don Mazan Aguiló, per exemple. Foren ho
mes que tingueren de improvisar-se a sí ma
teixos per omplir buits i tasques que no ha
víen pogut presumir. Descobriren filons de
alta riquesa en el nostre passat intel-lectual ;
peró com que no hi comptaven amb tot aix6
i no s'havien preparat ni feta una tecnica,
tingueren de perdre molt temps, caminaren
amb incertitut i no pogueren deixar més que
una obra interina, filada a miges, encara que
vin.gués en gran part compensada per la for
ça de la seva intuició i del seu patriotisme.
De tots modos varen conseguir aixó :
obrir i 'descobrir els camins de la patria.
ço que l'Aguiló representa en quant a l'idio
ma, En Rosselló ho suposa respecte a la
gran bastida o enciclopedia del lulisme que
és, per sí sol, en magnitut i abundor de
temes i aspectes la meitat de la nostra his
toria intel-lectual. Ben justificat estava,
doncs, l'homenatge que, poc temps abans
de morir, va dedicar-li la ciutat de Palma
i al qual foren convidats i varen concórrer
no pocs escriptors i representacions de Ca
talunya. L'estat de la seva salut no li per
meté ja trobar-se a cap d'aquells actes orga
nitzats en honor seu. Vellet ho era ja; pe
r() més envellit que vell, amb aquella pobre
sa d'organisme que fa que uns se trobin ago
tats abans que'ls altres. Me sembla veure'l,
tot passejant per la Muralla algún dia d'hi
vern, que fés bon sol, ben abossat amb la,
seva capa, com a gran fredolic que era, tant
que devegades, anant al teatre, se portava en
el cotxe un bras,eret pels peus, que'l criat hi
colocava en el palco.
així va passar .d'aquest món aquell home
.pur, silenciós i modest que va tenir un po
der d'iniciació més considerable que el d'e
xecució i que no va deixar cap odi clarrera
Els seus manuscrits i 'libres lullians
foren deixats per ell a la Societat Arqueoló
gica i constitueixen un fons d'importancia.
Dels altres llibres corrents de literatura, sa
distingida familia va tenir el delicat acord
de fer-ne obsequi en bona recordança, als
amics de lletres i admiradors de l'excel-lent
Mestre. A rni'm varen tocar les obres de
Schiller, precisament, en una edició molt
agradable i manual. I encara, prenent un
'd'aquests volums, com a viátic, en dia de
passeig; a l'obrir-lo a l'ombra deis liado
ners o deis polls, vora la font que raja, veig
passar entre els ulls i les planes de Walles
tein, per exemple, la imatge borrosa, desco
lorida, del mort gloriós...

MIQUEL S. OLIVER
(De Il-lustració

Catalana).

Los tres programas
Quedamos en
plazado. Porque

que el Gobierno está

em

puede vivir sin Cortes,
ni es fácil que no muera en las Cortes. Ya
lo dijimos : como ciertos enfermos crónicos,

puede

no

caer
cuando caigan las hojas. Allá
para el °torio, las primeras borrascas des
vanecerán equívocos y arrastrarán ilusio

nes.

r? Qué pasará entonces ?
se preguntan los
profetas menores de la política. Y todo son
combinaciones y cábalas, como si el por
venir de la patria habiera de resolverse a

modo de

rompecabezas.

Nunca en las cosas humanas es fácil pre
decir lo que realmente acaecerá; porque en
la

Historia,

ya que

no

lo

fortuito,

por lo

13 Setembre 1913
nienos lo accidental constituye un factor im
Mas, en el caso actual, es im
posible prever, no ya lo que acaecerá real
mente, pero ni aun lo que idealmente debe

Respecto

portantísimo.

según el juego normal de
ría suceder,
en.ergías sociales hoy en acción o en
tencia.
de los partidos que han
La culpa es
nido turnando en el Poder. Y es culpa

mente

las
po
ve

le produce' indignación, ni aun
no
disgusto, ni siquiera sorpresa.
Recordemos, sin embargo, lo que aquéllos
hacen. Hay tres agrupaciones políticas que
pretenden el Gobierno : los romanonistas,
que ya están en él ; los amigos de García
Prieto, y los conservadores, a pesar de que
no

lo que es la política moder
del respeto que se debe a la opinión
pública, andarían ya, como en .casos seme
jantes hacen los partidos de todas las na
ciones, divulgando por el país sus respecti

gún atisbo de
y

y

en

folletos,

ya un tanto pasados de moda,
porque la vida no es doctrina ; sino algún
plan breve y claro de legislación y de go
bierno. El que pide el Poder ha de decirnos
para qué lo quiere.
No existen esos tres programas entre los
cuales optar. Pero como al cabo ha de ha

opción,

ber

veamos

esos

reuna.

«Programa conservador» .—Sobre el pro
blema de Marruecos, acaso el que hoy preo
cupa más a los espanoles, el partido conser
vador no ha dicho qué es lo que piensa, dado
que piense algo. ?Patrocina una forma de
intervención determinada ? ?Prefiere este o
aquel método de colonización ? Nadie lo sa

be. Sería imposible senalar autorizadamente
en qué difieren sobre esto el partido conser
vador y el partido liberal.
Problema de la Hacienda. Hay entre los
conservadores varios que pasan por hacen
cada cual

con

su

opinión propia.

El

partido no tiene ninguna.
Problema de la ensenanza. Su tesis es
esta: todo para una ensenanza bien organi
zada; pero ni una peseta para la ensenanza
tal

como

lo está actualmente.

?

Cómo la

debieron recogerse unas y otras, nos queda
que abrir las Cortes
mos con que se tienen
sin saber lo que se ha de hacer en ellas.
Cada liberal de este grupo anade por su
cuenta al programa apostillas y notas mar
ginales. Como eš un papel en blanco, las
permite todas. Y mientras, según unos co
mentaristas, serviría aquél para la rehabili

or

ganizará el partido conservador ? Esto es lo
que no ha dicho todavía.
Los problemas llamados religiosos no
pueden tocarse, porque dividen el partido

tación de Maura ; otros exégetas encuen
tran en él hasta anuncios de reforma de la
Constitución, libertad religiosa y democra
tización del Senado.
?Es esto serio ? ?Va a continuar enten
diéndose así la libertad ? Mientras ninguno
de esos tres grupos enuncie sus principios
de Gobierno y formule un programa de re
formas, nos tendrá sin cuidado que vayan
y vengan, rinan o pacten, peroren y ban
queteen.
Se dice que el conde de Romanones está

tido. El programa del Gobierno sería de
libertad de cultos armonizada con la unidad

católica, previo

un

arreglo

con

los

republi

la licencia de la autoridad eclesiás
tica. Todos felices. Pero por dificultades de
momento, el Gobierno renuncia a ese pro
grama, pues las cuestiones religiosas, en opi
nión de algún ministro, no son programa pa
ra sostenerse, sino programa para caer.
En realidad, no hay en el partido liberal
sola afirmación concreta y fuerte que
una
pudiera hacer suya el partido conser
no
vador. Sólo difiere de éste, en que por
ahora no se propone el exterminio de los
canos

y

«facciosos».
«Programa liberal : Rama B (garcía-prie

llevar el pleito político a las
para repetir los tres progra
mas copiados, no
hace falta. Lo que pasa
es que esos
mismos partidos que han ido
perdiendo su contenido ideal, que ya no res
ponden a grandes corrientes nacionales y
humanas, se dan vagamente cuenta de que
se han quedado sin fuerza y no saben dónde
encontrarla. Renunciaron a las ideas por

empenado

Cortes. Si

en

es

que les podían atar. Comprometen a veces.
Son un programa para caer. Ya irán ellos
viendo lo difícil que es sostenerse sin una
idea. Porque las ideas tienen algo de divino
y sólo sirviéndolas se manda, sólo buscando
como
por
su reino y la justicia se puede,
anadidura, conseguir todo lo demás.
LUIS DE
(De La

ZULUETA

Publicidad).

Forces vitals

tres

cipio común, alguna idea definida, algút
proyecto explícito que espiritualmente los

distas,

greso

que ensaye

rápidamente si hay algo

campos que pueda hacer las
Parece que cuando un
veces de programa.
cierto número de seres racionales pretende
dirigir un Estado ha de haber algún prin
en

las manifestaciones hechas en el Con
por Azcárate y Melquiades Alvarez.
Luego anade que tampoco recogió aquél las
de Maura, y como no dice de qué manera
mente

ta

'doctrinales,

.

tista) » .—En éste no hay soluciones porque
ni siquiera hay problemas. No aventura una
opinión sobre nada. Se queja esta rama de
que el jefe de la otra no recogió debida

y estudie y mire, con esa san
prudencia, lo que por ahí fuera realizan
hasta gobiernos conservadores.
También dijo que para la instrucción pú
blica pediría a las Cortes mayores créditos.
Pero como a poco de anunciarlo las cerró,
no sabemos a qué atenernos.
Por lo que respecta al problema que lla
man religioso y no es sino jurídico-político,
aquí la música ministerial ha sido mucha y
mala. La letra, sin embargo, no tiene sen
es

reuniones y discursos, en
y hojas
en carteles
sueltas. Cada grupo resumiría lo que se pro
pone hacer desde el Gobierno, esquemati
zándolo en seis u ocho reformas fundamen
tales. Este sería su programa mínimo e in
mediato. I entre esos tres programas diver
sos, el país podría optar, manifestando en
las formas legales su preferencia.
Hoy ninguno de los tres grupos tiene pro
grama. No les exigimos amplios manifiestos
programas

periódicos

reforma alguna.

El programa entero se reduce, pues, a
extrana cláusula, en la que el jefe com
pendia toda su visión de las cuestiones na
cionales en el siglo XX : «Se cumplirán las
leyes, castigando a los «facciosos» Pero
este singular programa no puede realizarse
según Maura, sin una condición no menos
singular : la de que se forme expresamente
para ello un partido liberal «idóneo », dis
tinto del actual partido liberal.
«Programa liberal. Rama A (romanonis
ta) » .—Problema de Marruecos. El Gobier
no tiene un plan excelente, pero secreto.
En Hacienda, según declaró hace meses
el presidente, mirará de estudiar si proce
de enSayar aquí prudentemente algo de las
modernas orientaciones tributarias. Bueno

lo acepta, sino en
condiciones dictatoriales. Entre paréntesis :
por
he dicho tres agrupaciones y no cuatro,
que estoy seguro que los reformistas no
quieren ahora el Poder.
Si aquellas tres agrupaciones tuvieran al

vos

ya

los sociales hará lo que se
que no ha anunciado oficial

.

que

que ya

na

a

esta

tiene perdón.
acostumbra uno, lo mismo un
A todo se
hombre que un pueblo. Y el pobre pueblo
espanol se halla tan acostumbrado a lo que
están haciendo los que aspiran a gobernarle,

o

antoje,

le

no

Maura lo rechaza
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Les nacions históriques Mitre% estats nioderns
Sovint, en les nostres pagesíes, hem tin
gut ocasió d'observar de pares a fills una
mena
de degeneració en rae) inversa a les
Iletres que saben. Ens ha semblat més acien
sat, més culte, més discret que l'hereu lleu
gerament lletrat, el cap de casa, analfabet en
absolut. No parlem de la discreció, la cul
tura i l'aciengament que s'adquireixen a co
pia d'anys, sinó de la materia prima, que no
té res que veure amb els elements sobrepo
sats. I veu's-aquí un contrasentit digne de

glosa :

que la generació que hauría
major nivell está per dessota

el de

mostrar

un

de
de

l'altra, com si l'haver anat a estudi fos un
inconvenient per a la cultura de la gent pa
gesa.

Exposat el problema en els termes ante
riors, bé sembla poder-se'n concloure que
l'educació espatlla l'esperit dels nostres pa
gesos. Sinó que, ben considerada la cosa,
que l'espatlla
no és propiament l'educació lo
sinó la educació artificiosa, completament
renyida amb tota mena de tradició nacional

i deslligada de la manera de ser deis que
l'han de rebre i de llur destí en la vida. En
canvi, el bon pages que no ha copsat els
beneficis de l'ensenyanga actual, té encara
prou llig.ams amb el passat per a sentir els
de les cultures preterites i aplicar-los a les
necessitats presents. D'aquí que resulti su
perior al que ha apres en un mal estud,i
unes males lligons de materies abstractes que
no ha pogut assimilar de cap manera.
Es go que deja un dia en Mistral, par
lant de quan els pagesos de Provenga no
sabien de Ilegir ni escriure.
—No teníen cap certificat d'estudis, pero
bé la 'lengua maternal, quels ser
vía per a tot lo que ara els manca. Teníen
el tresor, lentament arreplegat, de la expe
riencia hereditaria i hi trobaven lo n.eces
sari per a satisfer les necessitats de Ilur es
perit. Aqueixa llengua era per a ells una

posseíen

historia,

una moral,
una filosofía, una enci
clopedia vivent. Amb les paraules de casa
nostra eren capagos d'anomenar-ho tot, les
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pedres,

els insectes, les estrelles... Ara ig
lo de la natura. Han perdut el sen
tit del mot propi i saborós. I així, a copia
d'apendre a estudi «coses» per ells sense
aplicació, acaben per tenir una major ig
norancia aue llurs pares.—
Es ben eloaiient tant mateix el fet se
ny-alat per l'autor de «lVlireia» Si els homes
que tenen a ma els destins dels pobles arri
bessin a capir-ne la significació, és ben segur
que reflexionaríen i no Dodríen menys que
veure els mals que porta en sí la manía igua

de «Mireia» ? Es que

litaria.

Res en absolut. En canvi perdría merave
llosos elements d'opulencia cultural, dignes
de competir amb els que pugui presentar la
més il-lustre de les nacions que poblen la
capa de la terra. I lo mateix que diem de
la cultura catalana ho Dodem dir de la ga
laico-portuguesa, tant íntimament lligada
amb la castellana en els seus origens. Doncs,
no solament per donar satisfacció a les na
cionalitats subsistens dintre l'Estat espanyol,
sinó per egoisme, els estadistes destinats a
presidir els destins de l'Iberia hauríen de
vetllar per al foment de totes les iniciatives
encaminades a enfortir els nuclis nacionals

noren

tot

.

No hi há cap potencia de les que pesen
actualment en la política internacional, que
no enclogui 'dintre 'deis seus límits més d'una
nacionalitat, i no hi ha nacionalitat amb dret
a anomenar-se'n, que no pugui presentar una
herencia ben seva, digna de ser tinguda en
compte i aprofitada en benefici del conjunt.
Doncs lo que hauría de fer l'estadista, en
lloc de tirar a anihilar-les—feina negativa
i per tan.t, esteril—fora protegir-les, fomen
tar-les, exDlotar-ne els tresors.
Es que l'Iberia deixaría de ser l'Iberia
si les nacionalitats que la formen duguessin
a la comunitat la riquesa de llurs particulars
cultures ? Es que Franca no reb una gloria
ben Ilegítima de posseir en Ilengua proven
cal les epoDeies meravelloses del gran cantor

Sois que arribin a compedre aixo,
drem donar l'Iberia per salvada.
(La Vea de Catalunya).

po

"Somids"
Els Sornnis d'En. Guerau de Liost en els
ouals el poeta reviu la vida infantina., amb
el seny d'un home proyecte sota la gorra de
COID, m.'ha recordat per contraposició, arab
les seyes petites filosofies trascendentals, els
Cants de nostre Auzias March.
Actuesta -poetitzagió deis ches de la incons
ciencia es originalitat exquisida d'En Gue
rau, fins a ell no atemptada en el tó ingénu
en la artitzada i aristocrática forma, no sos

tinguda

ab delliber perque es en ell conna
turalissima.
L'Atufas can.tá totes les trontollades, as
censions 1 caigudes de l'esperit empes per
ávols i nobles passions; té tota una filosofía,
tot un ordre d'ideología orgánica deixata
des entre les im_mortals estrofas i en el Cant
Espiritual hi exposa la teoría de la gracia
divina segons la mens de l'Angélic. Enfoca
da així la vida espiritual de l'home militant
sobre la terra, l'obra, de l'Auzias trascendeix
eternitat, fins i quan retreu símils pura
ment teraporals i materials.

Si com l'infant... di-arnés duna vegada el
cantor de Na Teresa, i en els fets de la vida
infantina ha vingut a poetar En G-uerau de
Liost, aixamplant, colorint i erabellint idees
tot just indicades, tot passant, per el poeta

iracunda i pa,bordessa
ciui s'aplaca amb ta disfreça
de virtut,

cap home de cultura
i d'ença deis Pirineus pot menys
Dreuar l'herencia dels antics trovadors ?
Amb la tendencia uniformista no's va a
altra cosa Que a matar elements vitals que
constitueixen riqueses inapreciables.
Que'n treuría Espanya d'arribar a pastar
segons un model únic totes les nacions que
la formen ? Que hi guan-yaría si arribés a
esborrar en absolut les nostreS grans Cro
nictues i les creacions deis nostres poetes,
deis nostres narradors, deis nostres savis ?,

peninsulars.

oui

no es

trist de

r_n_os

dictats

no

cur,

en l'ordre ideológic és el ca,nt prelimi
del poeta—encara Que l'A_madeu Pagés
II neg-ui aquest lloc de prelació, perque
pot-ser cronolbgicament no és el primer
en els Somnis d'En Guerau s'hi troba cor
responentment aquesta antífona oui ja de
nuncia en síntesi el carácter de tot el llibre:

que

nar

«Llegidor—que

Deu t'amPari
micer, comit, herbolari,
tu

qui

passes el Rosari
C0111

un

torn,

jugues el diumenge
l'esquer d'una revenja
cada jorn,

tu qui
Per

deixa aquesta mambla,
Que la vida es buida sola
com trencada guardiola
del passat.

AQUÍ

tens

un

exemplari

mica estrafalari
a estones pots trobar-hi

una

on

ton retrat.

Té sabors de la ironía
que en mon ánima congría
la yexa,da poesía
del meu cor;
té la joia del poeta
qui s'arrenea la sageta
i l'empunya ben estreta
com un llor».
Els X somnis d'En Guerau destrenen la

petita, filosofía de quan «torna hipotética
ment a les angoixes del parteratg-e i succes
sives secriieles,» se deporta ab «les germanes
imaginarise,» com altre Felix luliá,, admi
de les meravelles del món, descriu_ el
sorn_ni III, «altrament dit bestia,r1,» fa la
«pintoresca visió de l'infern, arab el solilo
qui d'un precit,» retreu en el sorani V «la
prodigiosa multiplicitat de Guerau de Liost,»
despres del viatje eteri canta la «Elegía se
nil o pronóstiga, que fa Guerau de sa futura
valetudinitat» alzan dirá arub l'Auzias:
rat

la vella edat en valencians mal
e jo no sé com fac,a, obra nova.

de l'Amor I de la Mort. Afxí, dones, la poesía
deis Somnis es auziasraarquina, tenint en
com.pte que, per contraposició temática, s'
han vingut a trobar els dos poetes.
L'invitatori antifonal de l'Auzias:

tu qui expliques de -paraula
a la Pepa i a la Paula
les anécdotes d'una aula
una

-prova,

I ar_n_b «les aventures d'ultramar,» el pre
matur sepeli de Guerau de Liost i el somni
X, altrament dit sonani -final, acaba'l deli
ciós somniar de l'exquisit poeta.
Si és ver que les muses amen els versos al
teras En Guerau té d'ésser estit_n_adíssitn de
les non filies de Júpiter, estimació m.és jus
tificada per la perfecció aeurada deis rims
que per la llur material alternació.
En Guerau és entre cls poetes de la moder
derna escola.un deis qui menys infiuençat
se troba per
el llenguatge literari deis "li
bres; el seu léxic, la seva bella manera de
din és vivent i armónica, escolta més el pum
llenguatge campero', refonent-lo dl en el
gresol del seu bou gust; posa tina cura espe
cial en la -puresa fónica de la consonantació
la seva subtilitat, el seu. _prim sentir, corct
diría l'Auzias, sab -poetitzar els petits episo
dis i primeres sensacions de la vida bufan
tina.
Eillibre Somnis és el III yolum de la Bi
blioteca «Mes d'Or» publicada a Barcelona
per el docte editor don Lluis
bell
format i pulcra impressió de motllo anglés.
-

-JAIJME BARRERA
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dejaría el sacerdote de pensar en la liturgia
patriarcal, cuando sus fieles apenas sonaban

leyenda

Ciudades de

el aula vacía,

lla, el bello sacrificio de Gerona. Por ella

reflorecían

yenda

se

preciaban

los

antiguos

actualizaba.

heroismos

y

la Le

Sus habitantes des

produ
contento
la
idea
de
morir
por
la
patria.
cía
de
Espana,
aportaban
mujeres,
como
a
Las
toda
la
exquisidad
de
su gesto y
defensa
la
de

la vida por la

gloria

y

les

hermosura.

su

granadas enemigas,

Las

tructoras sobre las

casucas

que caían

des

misérrimas

aplastaban impotentes

en

Catedral augusta, sin

conmover

el

granito

y

se

de la

apenas el

nuestro

preparaban vendas, ponían

lagro de que la pequena ciudad incomuni

poco há

cada, aislada en un extremo 'de la península,
rodeada de baterías, sosteníase durante mu

estrechas

semanas

lios, llegando

sin recibir refuerzos ni auxi
a

menudo

sus

defensores

a

aventurarse temerariamente más allá de las

murallas para combatir a las falanges napo
leónicas. Soldados y paisanos, clérigos y se
zlares, ricos hombres y humildes artesanos,
y mujeres virtuosas y pobres hijas del vicio
rivalizaban en la defensa.
Los días de agonía transcurrían intermi
nables y la Segadora de obscuras órbitas
guadanaba infatigablemente las pobres vi
das. Como los 'hospitales eran insuficientes
para alojar los heridos, éstos llenaban los

templos,

y

la Catedral

era

una

inmensa

en

fermería donde, ante las imágines impasi
bles de los altares, las víctimas se contraían
dolorosamente. Las medicinas escaseaban ;
comenzaba a faltar la asistencia ; labios re
secos imploraban el agua cada vez más rara,
pues el enemigo destruía las conducciones
para dar más eficacia al bloqueo. La peste
"

Las necesidades de

aparecer. Los
cadáveres quedaban insepultos llenando de
miasmas el ambiente. No se veía en las mu
jeres el sello augusto de la maternidad, y
las criaturas morían de inanición en el re
gazo materno, en que se habían agotado las
'dulces fuentes de la vida.
Los defensores ya no eran más que es
pectros, pero tenían corazón y estaban po
seídos de la voluntad del sacrificio ; espec
tros abrazados a una bandera, fantasmas de
y

el hambre

no

tardaron

en

miserable con los ojos llameantes de
gloriosa idealidad. De esta manera las
águilas imperiales, mil veces victoriosas, ja
más detenidas en su empuje formidable,
contempladas desde lo alto de las Pirámides
Por. el asombro de cuarenta siglos, caían
carne
una

mundo,

el

anhelo de las alegrías más puras y el mismo
instinto 'de conservación, habían desapareci
do. Gerona ya no sería más que una sola
alma, y la ofrendaba en un solo impulso a
la Inmortalidad, como una flor ardiente per
fumada de sangre. Gerona se desangraba
gozosa, en su ideal de dar vida a Espana y
al pasado. El sacrificio espiritualizaba los
rostros afinados por las privaciones físicas y
empalidecidos por el sufrimiento. Las mane
citas albas y armoniosas de las muchachas
provincianas, que poco antes bordaban en la
paz del hogar, entretegiendo amores, ahora

poderoso organismo de piedra, no asusta
ban a los gerundenses : su valor incompa
rable y aquella obstinación invencible pro
pia de los mártires, hacían posible el mi

chas

.

abatidas bajo'los muros de la ciudad peque
na, aislada entre sus ríos y sus montanas.

sus

invencible al recordar a los pequenue
los que ahora corrían hambrientos y casi
'desnudos sobre las ruinas ?
Así no faltarían gentes que pensarían en
la rendición y acariciarían la idea de acabar
pronto, aun ante la perspectiva de la odiada
dominación extranjera. Algún caballero es
tudioso y 'discreto, influido tal vez por la
lectura de los enciclopedistas, sentiría tam
teza

Gerona
El nuevo siglo, rojo aún del crepúsculo
sangriento de la XVIII centuria, con su
caudal acontecimiento de la Revolución,
francesa, contempló como una gran maravi

la invasión. Y el maestro, al penetrar en
?no experimentaría una tris

en

cuidados

en

las heridas abiertas

labios quejumbrosos,
daban

y,

si

era

como

preciso,

ayu

cargar los fusiles. Los ninos, que

a

vueltos

el bálsamo de

jugaban
y

en

a

la guerra por las calles

silenciosas, corrían ahora

el humo de la

pólvora'.

Las

en
mu

jeres abandonaban los lares—ya no había
más que un gran lar trágico que era la ciu
dad—y se organizaban también para la de
fensa. Un hombre pequeno y nervioso, por
el cual Gerona, antes que rendirse se con
vertiría

en

un

cementerio,— Alvarez

Castro ! —daba lacónicamente,

con

de

aquellas

crueles que la Histo
ria ha esculpido, las órdenes de resistencia
a
todo trance.
aquella
De vez en cuando, a pesar de
frases

a

veces

duras

y

las gentes pensa
ebriedad
del martirio
la paz. La

disposición al heroismo,
rían

en

cesaría entonces por algunos momentos, y
Gerona, de las
por encima de Espana y de
en
peligro, de la
instituciones
venerables
tradición por la que se luchaba, los hom

pensarían en los
pequeno comercio, en
bres

queridos, en
trabajo apacible

seres

el

y
el
anoran
santo. Las doncellas evocarían con
las horas de amor bajo
za los 'días de paseo,

los árboles

y

las dulces

palabras del

enamo

rado que hacen ruborizar inefablemente a
contemplarían
las vírgenes. Los artesanos
herramientas
del trabajo
tristeza las
con
desiertos.
El
talleres
abandonadas en los
solemne
del
música
.herrero anoraría la
martillo cuando golpea el yunque y levanta
animando de un ex
un chisporroteo 'de oro,
Cómo pen
silenciosa.
Calle
tremo a ótro la
campos
abandona
sus
labrador
en
saría el

ciudad, profanados,
a las puertas de la
por los corceles del sitiador ! Y el hombre
de mar, que vino a engrosar la hueste de
dos

iluminados o de locos, ?no desfallecería
también ante la visión intensa de sus barcas
surcando las aguas de azur, en busca de
redes ? No
los peces que espejean en las

bién el
naparte

encanto
y

lejano de la Corte de Bo
París turbulento que ya

aquel

de

era el hogar de las ideas más atre
el laboratorio de todas las innova

entonces

vidas

y

ciones.
Pero todas
la

realidad,

vir

y

dudas, aquel despertar a,

estas

los mandatos del instinto de vi

de gozar, y los

gritos

de la individuali

todo yugo, desaparecían en
seguida. El solar donde nuestros antepasa
dos habían nacido y en donde se hundía la
raigambre del pensamiento colectivo deve
nían conciencia. Y entonces era verdadera
sus
llanuras, sus
mente
Espana entera
dad rebelde

a

--

ríos, sus monar
clerecía, su historia, sus instituciones
seculares, sus conquistas y sus derrotas
que palpitaban en el corazón de los defenso

montanas,
cas,

res

sus

mares,

sus

su

de Gerona! Y

un

hálito misterioso que

surgía de lo más profundo de la raza, ha
cían ondear, bajo la lluvia de plomo, la
bandera que la crispada mano de sus mo
ribundos sostenía

en

alto.

Llegó la hora suprema del martirio y de
la gloria. El número de los sitiadores que
era de cinco Mil en
la primera expedición
a treinta mil en las pos
de 1809. Todas las torres que
protegían la ciudad fueron tomadas después

'de 1808, ascendía
trimerías

Montjuich cayó
enemigo : sus fosos

de encarnizados combates.
por fin

en

quedaron
cuervos

manos

del

llenos de cadáveres

:

bandadas de

oscurecieron la montana. Los obu

habían abierto profundas brechas en los
baluartes, y en algunos sitios los supervi
vientes, famélicos, comenzaban a aceptar los
panecillos que los franceses les ofrecían cla
ses

vados

en

Catedral,

las puntas de

sus

intentaba atraer,

campanas, la última

bayonetas.

con

esperanza

la

de

La
sus

de salvación.

Las lámparas que iluminaban los
las hornacinas morían, sin

voz

una

santos
mano

de
de

renovara.
En las tinieblas, las
ponían resplandores trágicos de
la desolación infinita.
Y así llegó el día 11 de Diciembre de
1809 en que, entre los. honores tributados
al heroismo, salió de la ciudad como pro
cesión de fantasmas en luto, la gente que
había sobrevivido a los sitios. Y de esta
manera
Gerona vencida, Gerona exangüe,
Gerona muerta, entró en la inmortalidad.

vota

que las

antorchas

CARLOS

(De Nuestro Tiempo)'.
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massa
sovint encara—a l'escola pú
blica, sinó que, al contrari, hi hauría d'és

ho és

Informad()

ensenyada.

ser

El cronista diu que

mentiría

si

digués

que

aquestes paraules, caigudes al mig d'aquells

Mort del Cardenal Vives
Es mort a Roma el Cardenal Vives i Tu
il-lustrat fill de Catalunya, que molts
anomenaven, familiarment, Vice-Papa.
En Josep Vives i Tutó, o sigui el pare
Josep Calasanç de Llavaneres, nasqué el 15
de febrer de l'any 1854 al poble da Sant
Andreu de Llavaneres, un deis més pinto
rescos i ben situats de la nostra vella costa

tó,

llevantina.
La vocació que'l dugué a l'ordre Fran
ciscana se manifestá en eh l de molt jove,
car ja a l'any 1869, als quinze anys d'edat,

emprengué

el viatge a America per a ingres
la Comunitat deis PP. Caputxin.s de
Guatemala, dins la qual vestí l'hábit sever
del «povaretto» d'Asís el dia 11 de juny del
mateix any.
El P. Vives feu els seus vots simples
Pany 1870 i comença l'estudi de la Filo
sofía dirigit pel P. Frá Ignasi de Cambrils.
Al cap de dos anys passá a California, on
feu sos vote solemnes, fixant més tard la
seva residencia a Tolosa de
Franca. D'allí
torná encara a America, i en vin.gué al cap
d'un any per a ésser ordenat sacerdot.
El 78 fou guarda del convent de Per
pinyá i director de la Escola Seráfica esta
blerta a Tolosa. Pero a l'ésser expulsades
de Franca les ordres religioses, torta a la
Catalunya de la banda d'aquí, establint-se
sar

a

a

Igualada.

En 1883 el Comissari apostólic deis Ca
putxins a Espanya l'enva a Roma per a
arranjar el Comissariat a les demés pro
vincies de l'ordre, posant-lo en l'immediata
dependencia del general. Llavors fou agre

gat a la Cort Pontificia i nomenat per Sa
Santetat, en 1887, tebleg i consultor del

Suprem.
Afiliat a la nova provincia iberica del Sa
grat Cor de Jesús, en la formació de la qual
havía pres part, fou nomenat primer custodi
general pero les provin_cies de Toledo i cl'A
ragó, amb facultats amplíssimes per a orga
nitzar-les completament.
El seu treball sens descans, u doná abans
d'hora un aspecte de vellesa ; mes potser
era millor un aspecte venerable. A més d'ha
ver merescut arribar a consultor de les prin
cipals Congregacions apostóliques, d'haver
missions i
se encarregat de delicadíssimes
•d'haver alcançat moltíssims cárrecs i títuls
que no tenim espai per a enumerar, foren
tants els seus treballs publicats, tant d'ele
vada teología com senzillament pietosos, que
si no hagués sigut tanta la seva virtut basta
ríen per a portar-lo a la gloria deis catalans
il-lustres.
Després de tant brillant carrera, Sa San
tetat Lleó XIII l'elegí per a un deis dotze
cardenals que nomená en 19 de juny

de 1899.
Així que fou nomen.at cardenal, amb el
títol de Sant Adra, i prefecte de la Sagra
da

Congregació

la

en

de Religiosos se desenrot
el nou camp que li era obert el seu:
zel i la seva incansable activitat en els que
havía posat l'immortal Pontífex Lleó XIII
les seves esperances.
El seu treball quotida, intensíssim, de
dicat tot eh" al despatx deis assumptes que
la Santa Seu li havía confiat, dona profi
tosos fruits i obrí amplaria en la marxa de
les Congregacions romanes, servint la seva

poc per a la reforma que portá a
cap després Pius X.
Entrá, després, a formar part de les Sa
grades Congregacions del Sant Ofici, dele
obra

no

Sagraments, Propaganda, Propaganda

per

als afers del rite oriental, del Index, deis
rites i dels afers eclesiástics extraordinaris.
En totes elles doná provee de la seva
gran
ciencia, sabiduría i prudencia, fent
brillar la seva personalitat principalment en
les del Sant Ofici, Propaganda deis afers
eclesiástics extraordinaris, i més que en cap
en les
del Index i en la deis Sagraments,
congregació preferida pel Sant Pare, el qual
hi la:dedicat preferent atenció revolucionant
per complert les costums establertes en el
poble, relatives a la Santíssima Eucaristía,
i en qual reforma fou el Cardenal Vives un
dels seus báculs més ferms.
No prou contenta• encara la santetat de
Pius X de la llum esplendorósa que brollava
'de la superior mentalita.t del cardenal catará,
confa el pes de les comissions per els
Estudis Bíblics, per l'obra importantíssima
de la preservació de la fe, i sobre tot en la
de la Codificació del Dret Canónic que és
un deis
afers preferente del Vatia., en la
que s'ocupen notabilitats mundials i que era
abans d'emmalaltir-se l'il-lustre Cardenal,
una de les seves principals ocupacions.
Ademés era nomenat protector de nom
broses corporacions religioses,
essent
el
Cardenal que més en tenía actualment.

politicastres

elements

i

funcionaristes,

col

zejant-se amb ,els provençals aferrats a llurs
tradicions i imbuits pels ideals regionalistes,

havíen causat en alguns deis presente una
inquietut generatiu d'un discret malhumor.
Peró, veusaquí que, per a completar Pes
ando', el subsecretari d'Estat s'aixeca per
de fe regionalista i ca
a fer una professió
tegórica, sense cap restricció, exclusiva de
tot punt de vista polític.
M. Leon Berard, és un jove diputat po
lític, antic secretani de la Conferencia i de
no

M. Poincaré. Desde fa molt temps, en el
Bearn, eh l va pendre part al moviment de

regeneració provincial, i, elegit (coratjosa
ajudat—ell mateix ho ha confessat
en sa lelecció, per la facilitat que té en parlar
bearnes), ell ha quedat i creu deu quedar
fidel a les doctrines, a les quals, fa vint
ment

anys,

Pau, feia solemnial adhesió.
an en Mistral, E agraí coral
l'haver evocat el record del rei bear
a

Responent
ment

«el més popular deis nostres reis,
que tingué la satisfacció de realitzar
la reconciliació nacional i amb el qual el
republicá més reconsagrat transigiría.»
nes

:

aquel'

Considereu l'efecte d'aquestes paraules,
allí, on d'una part hi havía els

ressonant

regionalistes de Saint Remy, on hi ha una
vigorosa «Associació Enric IV»—que és la
secció local de l'«Action Française»—i de
l'altra part aquells consellers generals asse
guts

l'entorn de la taula oficial...
que agravant l'incident,
'després d'unjm.olt (delicat elogi d'En Mistral,
M. Leon Berard, reprenent textualment la
paraula del felibre Arnavielle i fent clara
Iment al-lusió al seu brindis «Cóm está in
volucrada l'idea de Patria dins de les llen
gües ? », proclama que és una superioritat
intel-lectual i moral el tenir per a tot ús
dues llengüs i que no és just que l'una si
a

Peró, heu's-aquí

En les festes
del

cinquantenarl de "filirei o"

Una adhesió ministerial

categórica

al

re

gionalismo.
Veusaquí com

la exposa l'informació del
gran dinar oficial del primer día de les

festes.
El venerable i entusiasta felibre Arna
vielle ( «L'Arabí»), dirigint-se an en Mis
tral, president de la taula, li va demanar
la paraula en nom deis regionalistes, i amb
gran eloqüencia va desenrotllar el tema :
«Cóm está involucrada l'idea de Patria dins
de les llengües ? », i molt lógicam.ent arri
bá a la deducció de que la 'lengua proven

cal

no

havía

pas

d'ésser combatuda—com

Cátedra de

lacte

llet
?letra

littera

llaura

lingua

?lengua

libra

lliura

linu
laudat

?loa

upiun
lepore

llobí
liebre

leve
lectu
loen
luna
luein
/ixiu

lleu
llit
?loe

//una

//uc
lleixiu

En ele mote savis, o sia llatinismes recents,
s`ha conservat la 1, coro en:linfa, litografía,
livid, logaritme, etc. Hl há, algún mot savi

amb

palatal,

coro.

?latí.

l'altra.

Catalana

Per paral-lelisme devagades diem 11

1-Es un fet constan.t la palatalizació de
la / inicial en els mote populars.
llana

a

Inútil és dir que els regionalistes ven re
marcar amb llurs aplaudiments entusastics
les inesperades •declaracions del representant
del Govern, subrallant amb «estramboid»,
amb joia i esperança, la coincidencia d'un
ministre de la República i del venerable fe
libre «L'Arabí» sobre els principie cesen
cials de la doctrina regionalista.

Llengua

XII

lana
ldborat

gui subordinada, subalternada

lloc de /, com en:
qüent per liberal;

en

?liberal, que s`ha fet fre
llógic per l'ógic. En aquest

darrer cas pot constatar-se

una

assimilació

amb la g que és palatal.
Es dificil moltes vegades determinar si

es

pot admetre aquesta
2 -També es palatalitza la / doble inter
vocálica.
caballu

cavall

bellu

gallu

gall

valle

va//

pullu

poll

sella
satullu
eccuille

bell
sella

sadoll

aquell

eradits, com collegi, intelli
gencia, illustre, excellent, no hi ha palatalit
En ele

zació.

mote

13 Setembre 1913
El cast. elimina la doble 1 quedant 1 senzi
Ha, peró el cat. la conserva; mes per influen
cia castellana les dues darreres generacions
l'han tarabé eliminada del cat. en els mots
savis. Cal ter un esfors pera conservar
aquest só doble.
Una perturbació introduida en a quest cas
és la de considerar els pseudo-derivats com
veritables derivats. Aixi alguns han cregut
que de metall se fá, metallurgia amb / pala
tal, pero no's pot admetre aixó en una pa
raula tant savia eom aquestá, i així ha de

metal-lurgia, com cristal-lografía,
malgrat cristall. A l'inversa de constel-la
fer-se

ció no s'ha de ter estel-la, sinó estela i este
lat, que són raots populars.
Igual que en cat. pasa en fr., stella, etoile
i villa, vile, escrit després ville per una

preoeupació etimológica.

3—Un altre origen de la / palatal són els
nexes llatins següen.ts:
li

le

_palea
folia

palla

alliu
malleu
muliére

ahl
mall
gnul/er

filiu

fi/1

fulla

c'/ (resultant de la supressió d'u_na u)
occlu

_battac`lu
specqu

ull

batall

espill

vet`lu

vec`lu

g enucclu

genoll

apic`la

abella

479
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vell

Tenim,

paral-lelam_ent al só de x escrit entre vocals
ix; aixi tindriem: illustre, llana, seylla i
oreylla.
Tambe hi h la solució de representar la /

dones:
1
1/
Zi

11
11

Antigu_ament la / palatal provinent de
inicial la represen.taven per 1, peró aixó és
impossible per les confusions que duría
En els casos u i c'/ la ortografía raig-eval
és gi; així: trebayl, fiyl, fuyla, payla, ge
noyl. Aquesta diferencia ortográfica segons
l'origen, existeix finsZen la pronunciació,
puix mentre'ls raallorquins, empordanesos,
els de la costa, entre altres, diuen cavall,
diuen tarabé, trebay, tuya, genoy. Fins es
nota

en

certs

mots

a

per un signe nou, i dins d'aquest
criteri cabría go que proposá En Melcior
Cases, que és generalitzar el signe tradicio
nal yl, invertint-lo (ly) per evitar grafíes

palatal

c'/

Barcelona,

on

diuen

abeia, ceia fiol, (de filio/u) uial (de oc`luale),
llen,tia (de lentiela).
,

La solució que scha generalitzat avui per
a la / palatal és escriure llana i orella, con
formant-se arab la desaparició de la 1 doble
deis mots COM. ilustre.
Una solució per a no ter desapareixer
aquest só doble és la d'escriure a-lustre,
peró així la paraula apareix dividida; el
mateix inconvenient té la grafía il-lustre.
&ha, proposat tarabé escriure illustre,
llana, sella i orella, confonent dos sons en_
un sol signe, cosa de
greu inconvenient
sobre tot en paraules 130C conegudes.
Hl hauría una altra solució que encara

ylana; eserivint, dones: Zyana, orelya.
També go que alguns han proposat, go és,
adoptar la combinació els del prov. i del
port., que no és tradicional en el cat. També
hi cabría emplear una lletra del nostre al
fabet amb un diacrítie, essent preferible el
signe que té el polonés per a representar la
no
paletal. Aixó darrer tindria in.conve
nients de carácter tipográfic i dificultaría la
coro_

difusió del catalá.
Convindría encara conservar la diferencia
de les dues palatals; la provinent de / inicial
i la provinent deis nexes li i c`l; els andes
feien aquesta distinció (sella, fiyla), com
també es nota en la pronuneiació d'alguns
dialectes. Es per altra banda una diferencia
ció que fan tots els idiomes n.ovo-llatins; se
gons el

quadro següent:
port.

cas

sella

1

cas

filia

eh

cast.
11

j1

fr.

it
11

1
iii

rum.

cgcl

chi

ningú

ha proposat i que tindria aventages:
convenir que 1/ representa un só palatal,
peró entre voeals necesita una y al davant,

=Camisería
Corbatería

Boquería

-

32
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13 Setembre 1913

CATALUNYA

AIGUES MINERPILS NZITUR',FL 11,5
de

la

LA HISL: ÁI40 SUIC

—

9

FábrIala de Automóbils Ezpanycla

N E PI

C..13

r

Obradors
GaTweta-Eza

Chassis de turisme

Barcelona:

a

12/15, 15/20, 30/40 y 45
Els mes rápits i els

EHbal-,,s, 279

die

económies

Chaosis per émr_dhus

Aigues hipertermals, de temperatura 60°, alcalines, bicarbo
natat-sódiques. Sense rival pel rezurnatilsrme, la diabetes

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

i les afeecions del

les duen

tots

estárnae9 fotge,
Aouestes aig,ues,
universal, no mes es venen erabotellades í les boce
els distintius ab

el

Telegramas

AdOrfilblIGS

fclmte
no

ítmandim-arieei

que

no

en

aquest

mes

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

ralfaCF1 gRIA.

nitaries.

VlichY C1Au Oriel'ém la atenció deis consumidors,
raolt partictlarment deis m_alalts, per tal que no es deixin sor
pendre adnaitint com idéntioues a les Tiostres aigues d'altres
artiflelaile, que s'ofereixen

1 Teiefonemes

°

de la SoeLietatnó=

nora

son

amb

mercat
marques

noms

mes

essencia

neumátics.

Teléfon 8250

de reputació

de

de
HP.

transports

Per

Sucursal

i

Fra.nça:

a

correus.

LeVartlaí7a

de

de fábrica i

Grupes mariras, de 6, 15
1 30 HP.

(P. ARIO)

fromts de arige:Dr_n.

de 1

de 3 tonelades i servei de

Per canots de

recreu,

transports

de passatgers,
práctics
de ports
serveis de
salvament de náufregs i au
xiliars de barco de pesca.

e927.0

DE' VENTA A TOTAS kARTS

AdmInistració: RAMBLA de les PLORS =18=ent.°
©Ta

VI
4-1

U DA

DE

(F.,ublicació

de la Miga»Regionalista.)

ryfi

JOSEP PI

J
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.fInteeeder_Dts
La ELraneemunitat Catalana
Ir.,ley de Waneemunitats

MOBILIARIS DE LUXE
EN ESTILS

CLÁSSICS

Preu: ED-Cip cédiffis

T MODERNS

De venda

en

les ilibreries y

el/liosos

INTERIORS COMPLETS
ODEDIGIV

er2,
I1E190

lz-Lt

NATURAL,. :PURCP_DITE

SECCIÓ COMERCIAL
moBILTARTs
EXTRAORDINARIA MENT

RUBINAT-LLORACH

BARATOS

Recoraendada por las Academias de Medicina de París y Barcelona, etc., etc.

ef,

META I.,

-

LISTERIA

51

LÁMPARAS

-372,

Y. 1:7 L

O 1111 PI S

Y

in. El E9

L1LZS

ED

C:9

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

OBJECTES D'ART
PAR QUETS

constipación pertinaz del vientre, infartos crónicps
viscerales, desórdenes funcionales del esto
calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conses
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obeszdap
(gordura); NO EXIGE REGIIVIEN NINGUNO.—Como garantía de legitimidad,
es
xi ir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del 'Dr. Llorach, con el
substituciones.
o encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y
VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES
Combate eficazmente la
del
y bazo, obstrucciones
mago é intestinos,

hígado

PLEGABLES (PA TENTATS)

—

Ileirmlstraciui

Catalanya, 7
G152'a,c1.02s: Caryell EZe esut,
á

Nialatsl-rus

Nadie debe estar

alle aortes.,

en su Gasa

sin

una

botella de agua

Pdáinal- Llorach

5
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