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joventut

Tres

ElSant, per R.

Sentitnent de patLfIR, III, per JOSEP
LLEONART.

Del metamorrisrne d'una naelona
-

pel

atge.

lien

Aspasia.-Estanees,
.

-per C. RIBA-BRA

CON.S.

-El vot de la dóna. Trad R. B.
Castedat fi eapaeitat de

trevall9

per

G. FERRERO.

1)e la prerasa
Cultura Centrall..e.;ta.

Un fa.seiiele

-

•.-del fiseaT de-P. TrIbu_nal
diz:-,--,nItat

artletlea.

-

Una

vergonya, per J. MORATÓ.
El eentertarlo de Ramón 11,u1.19 por

.MIGUEL S.. OLIVER.
•

Chldadailfa,
DetiPitus de

por Luís
un

DE

ZULUETA.

T.Dartido

?Se- d.esnaelonallz2.1 Cataluna? Por

'RAMIRO
Cátedra

DE

MAEZTU.

de la Ll.ez_Torna Catalana

Estv..z.dis UnivE.--.-rsltarts

ALsataa. die

Wara

Catalana

wrtplir

nove

Qüestions Oivr5.„

-studiades segons
nostre Dret per
uís de Peguera,
extraclades per
Francesc Maspons i Anglasell.

Extracte

próximes

a

ctj

.
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l'Unió Catalanista.Scha de confessar que

.

Aquesta joventut, .cal confesar-ho,

d'en Martí i Julia té al menys
una hierática perdurabilitat que no estro
ba mai en els leaders interíns de l'Esque
rra. El doctor Martí i Julia serva unes
taules de la Llei amb una sola paraula,
amb una paraula que no pot vencer per
ella tota sola, peró que crea, almenys,
una
certa moral. I aquesta moral u ha
guanyat el cor de una part de jovent,
car
per mes que diguin, no tota la jo
vertut de l'Esquerra viu d'escriure en
•

periódics

és•

de la doctrina civil de Pe
guera anotat amb la Jurisprudencia
catalana.

•

D'altres, manifestament
al catalanisme

es

decanten

integral, 'pero amorfe, de

pornográfics.

D'altres, finalrnent,

singularment malastruga. No
coneix cap veritable'educador poiític,
estada

li ha donat per lerná-tres o quatre na
raules abstractes, se l'ha nodrida amb
estirabots negatius, i ha conegut aquests
dos terribles flagells; la victoria per una
ganga i el desastre per inanitat. Ha
pujat a la bona de Deu, cridant, parlant
de revolució, cantant els Segadors: vida
de tabalots. I no rés men.ys el cor se`ns
en hi va perqué
són nacionalistes, mes
conscientment;
perqué son
o
rnenys
jove.
catalana,
si
més
no. Encara
gent
hagin
tingut
per
leader
un Oriol
que
Martorell, o per prestigi un Ribera Ro
vira, son bella gent jove catalana, amics
i .germans nostres.
ixó fará que nosaltres observem amb
una atenció delicada i contínua les seves
fiuctuacions i els seus determinis. De
moment, estem una mica perduts. N'hi
ha que seduíts com certs avis i fins bes
avis nostres, senten una tant poderosa
atracció de la república sense més ni
rriés, i devegades.amb tan.t apetit rnaso
chista de refregar-se arnb la brutalitat
més fora de la llei natural, que no va
cillen en proposar la in.telligencia, la
a.1-liança amb en Lerroux, escindint-se
així en realitat del catalanisme. Es pen
,en que anar amb en Lerroux fa bornes:
és per ells com.una mena de segona part
de certes males Usances que amb el
rnateix fonamenat passep per diploma
bebdomadari de virilitat.

figura

la

casa

naixent

se

.Cami de perfeeeiló9 per S. VINÁRDELL,

Per- la

eleccions municipals
nostra, un experirpent de
gran. valor. Les circumstancies del actual
instant posarán a prova subtilment la
capacitat deis directors .polítics, i no so
larnent la seva capacitat, sino fins el seu
desinterés. Peró també de la banda de
tot icestol veurem coses iinteressants i.
qui sab si inesperadeS. Una de les incóg
nites 'que es presenten avui, i que cal
drá resoldre, és la definitiva orientació
de la joventut. esquérrana.
Les

serán,

RUCABADO.

litat

ESAF'ZC12.!..-Or

•

17.--,Jscluerrana.

apôieg

ATENF:G

íoventut Esquerrana

SU MARi
La

;

-

es

.passen

a

una

organització

socialista. La con
ciencia, que sempre hem tingut escrupu
losa, ens obliga a confessar que són els
mes intel.ligents: la mateixa conciencia
ens obliga a confesar q ue no hi ha, per ara,
en el socialisme de molts d'ells, el menor
detriment de llur nacionalisrne. Hómens
com en Rafel Campalans,
per exemple,
son un alta esperança. Perú aquesta
correntía es petita, i té g-rans Maidecaps.
En primer lloc la irnpossibilitat d'en
te-ndre's arnb un inintel.ligent tantmaciç
en
com 'en Pau Iglesias;
segón lloc la
obligació de desempellegar-se sense mi
sericordia deis diletants cursis com en
Gabriel Alomar .o en jaurne Brossa; i
ja no cal ponderar la dificultat d'educar
el nostre poble, i lligar la vida i la' orga
nització, que per aquí solen anar cada

pel seu cantó.
Finalment, i encara que sembli men
tida, alguns joves esquerrans han•ingre
una

el reform-isme. .Com se ven, si es
més iniciatives a Bar-.
celona, l'Esquerra haurá d'anar repetint
fins a -extingir-se que a cada bugada
sat

en

produeixen gaire

llençoi.
Quina és la solució d'aquest malaurat
estat de coses? Quin es el secret que
pert

un

perrnetría a l'Esquerra fer la tasca que li
correspón amb vigorosa afluencia joven
çana? Quina pot ésser la ilei d'unitat
que dongui existencia a un moviment
renovellador? El remei sernbla ciar, i
arnb una mica de bona voluntat, podría
•ja orientar-s`hi .la candidatura de les
vinentes eleccions.

-
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Tres

de la meya terra-mare fets útils per a la
vida, cm torna a corpendre la dolça llei del
va i vé de La terra catalana 4 fill i del fin
a la terra, i oblido que sobre aquella acti
vitat hi puga sotjar la descastada llei eco
nbmica, la lluita d'estaments, la necessitat de
defensa on plora en esclavitut el sentiment

apólegs

II.-E1 sant
a

de patria.

Eugeni d‘Ors

així, part

I

«Párat, i eJ cap ,a.fadigat i ardit
reposarás damunt el tendre pit.»

Fulvi és calInt i humil, car cerca la perfec
ció, i amaga les dures batalles internes. Oc
tavi el troba un día i diu als seus amics :

—Aquí

teniu el Sant. Es el

A ehl és

qui

a

nostre

nosaltres pertoca la mis

entre

sió de Sant.

coixí.

sorgeixen amb

I

al saborós

cap

antorxes

recargola i ofen
com per
una
injuria la més
grossa. No ben començada encara la dolo
"osa costa, onldalts i baixos, avenços i retar
darnents cobreixen la ruta, vet-aquí que ja
l'en.senyen i glorifiquen.
Quan passa pel carrer, tothom. 'diu : és el
Sant. I eh l s'esglaia de les proves terribles
que l'esperen, ell qui amb flaquedat de for
Fulvi al sentir aixi)

«Hipbcrita!

es

els d'Oc

ha començat apenes la

carrera

de la per

fecció.
Puja tremolant la muntanya, cada punt
Tnés aspre. Darrera cada pedra, días de ca
'da esquerda, l'enemic vetlla. Aquí caic
aquí m'aixeco ; per5 pujava tant mateix.
Al peu d'un rocám, noies l'esperen.

feies el Sant i reclinaves el

pit de les aojes. »
retorç
i plora. : ehl ha traít la in
Fulvi
vestidura de Sant que hom H dona a grat
cap damunt el
es

cient.
Pchs cafrers hom riuiiu crida
el

qui

fingeix

santetat

i

:

«aquest és

folga amb

les

noies.»

segueix esvalotant-lo. Ehl
fugir, i cau al ría.
Darnunt del pont posaren una inscripció :
«Aquí morí Fulvi, l'Hipócrita, que fingía
santetat í folga,va amb les aojes.»
La corrúa el

comença de

R.

seny

i ells amb ell, en aquell moment de
familiar grandesa, per ells soc cornmogut
seus

tavi.

interiorm.ent,

ces

Fulvi reclina defallint el

Sant.

dor de

per oblit, part per la resplan
que fa l'home al voltant deis

RUCABADO

l'espressió

de

humana de la

patria.

n'aquesta simpatía és
trobat
un plaer Ilegint «La
a
hores
he
com
Vererna» de'n Raventós, no menys que'l que
he trobat en els «Goigs de la Verge de Nu
ria» d'aquell sol d'amor que se'ns pongué
dos homes la
massa aviat, perque en tots
d:eu de la activitat és armbnica amb la terra
Entregant-me

a

que m'enamora.

mare

entrern a la terça esfera i la més ín
tima del sentiment de patria, que digui és
ser l'esperit de la patria.
L'esperit de la patria el trobo en el pen
sament catalá.

I

ara

Aquesta denominació compren moltíssim,
jo vull dir sobretot el que, avingudá

mes

boa instint, estimo

el

ment

al

ment

del pensament catalá que's fusiona de

una

meu

més

manera

com

mo

perfecta amb la resplandor
arigens que irradía.

'de Perennalitat i purs

Sentiment de

patria

de la terra-mare, el secret de catalanitat del
pensament com si diguesirn, ço és, aquel'
que's mostra en un ciar i assenyat dir, que
contra-claror d'ell s'hi veu viure l'home
a
i

III

Abans d'entrar

parlar de l'esnerit de
atribut, escaurá.n aquí
unes raons ja escrites
en altre article meu,
«Lligams d'amor».
Surto als carnpS, i tinc de reconeixé'm tant
a.fillat amb ells, que arrivo a pensar si seríen
la

patria,

el

l'element

tercer

seu

adeqüat

que la ciutat.

a

1

al

no

meu

ésser,

més i

sería aixe) que'ls

tot

meus

•nervis i sentits remembren el cávec que em
punyá el meu avi, i la vida que passá sub

Tnergit de

sol a sol en la vista i la flaire,
la remar i la Ilum deis camps, i que'l meu
pare nodrí d'ells la seva adolescencia abans

de partir cap
el

seu

mercat

a

les ciutats per

a

fer

un

día

de'ls nobles metalls i de les
que les meves avíes fo

pedres brilladores, i
ren d'origen rural ?

Es per les qualitats
que ella té

en

si que

físiques

sento

i de bellesa

per la nostra ter

poderosa inclinació, o bé que per
dolça constancia hereditaria hi han ocultes
.dins ma propia carn altres raons actives que
em fan inseparable d'ella ?
I no és aixó la
patria també ?
ra

una

I si l'altre avi meu fou primerament obrer
manual i acabá patró d'una fábrica per son
esforç, i si trobo en el registre deis meus
oncles i cosías el clergue i el pensador, com

pas l'art ni el

no

podría humanament despreocupar-me de
cap mena d'activitat, jo un producte d'elles ?
Les mateixes raons convenen aquí, a l'ho
ra d'afirma" que si l'expressió
humana de
la patria, que m'és Lligam comú amb tots
els cataLans„ la trobava en la llengua, la tro
bo en segón lloc, individualment, en l'home

sament que 'fásol de

mateix.

fos

Quan

d'aquests hornes, reis del seu
alguna activitat cm mostra els
seus conreus, les seves máquines, el seu obra
dor, i me n'esplica la vida, anc que jo poc
hi entengui, una incondicional simpatía cm
Higa amb dl, sento humanitzada en ell un
troç de la terra que'm volta, i és per mi la
forma més clara de la patria. Així, d'home
a home, arrivo a oblidar que aital conreu,
aital ofici o industria estiguen subjectes per
altra part a l'imperi descastat de l'Inevita
ble i de la Necessitat, que posa els uns ca
talans hostils davant deis altres perque ho
irnposen unes corrents i uns compromisos
seny,

un

en

internacionals on jo no puc trobar-hi l'ori
ginari i el perennal de la meya terra-mare,
terra de llibertat sota la pau de Deu.
Peró en aquella hora que l'home lliure,
animat de cara al voltant deis seus homes
feinejadors, amb Tnáximes tebies d'experien
cia als llabis, esbatana al meu esguard el
món honrat del seu esforç, cm n'ostra troços

mecanisme, aquell pen
religiositat tracti el que

tracti, i sense p-oguer-se desavesar 'de la terra
és sollevat d'un panteig cap anaunt, el que
té per senyals les mateixes del tipu peren
nal che la terra-mare, viu en el carácter dels
seus
servadors : la senzillesa en el tracte
de les

grans, COTTi si

coses

familiar,

la magestat

tota

grandesa

sobria

ens

Ilavis

en

humils.
El pensament catan., vull dir l'obra de
Lull, clara, amb claror de casa adalt d'un
plá, conversadora, adhuc en els cims de la
ciencia, i sempre práctica seas ésser vul

punt ; vull dir el que en el bisbe
deixa veure en el text l'home
alenant-hi, l'home que aspira a la pau cris
tiana i al remei, per6 que no fá escarafalls de
cap miseria ni de cap Iluita, el que, amb tot
i veure el món divers de les ánimes, mai riP
en mostra bri d'orgull en la entonació, pen
rna
sament que va del cel a la terra amb la
la
de
qui
fa
el
camí
teixa naturalitat del
que
pensament
masía
;
vull
dir
el
iglesia a la
gar ni

Torras

un

ens

-

res7,
a la Ben Plantada de l'Ors aquella
plandor que horn no sap on se posa, i aquel'
de restablir en ar
suau pantejar de dalers

dona

monía els atributs, esbarriats
'de les forTnles i la
crear-ne

un

ment

aire pur

en

el

temPs,

catalanes, per

on

respirar

tot

a

re

nou

treballador de l'intel-lecte; vull dir el cine

2-.Setembre

1913
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CATALUNYA
miracle

d'armonía
feia d'en
naturalitat i la religiositat sor
.afable
la
d'on
den en una sola resplandor d'humaniiat, a
home amb instint catalá no pogué
la que cap
restar insensible, el que fa que de les pla
estant deis seus escrits ens sembla tenir
nes
nome franc

a

tret

un

d'abraçada.

D'aqueixa

essencia del pensament cata
volgut
dir
que és el mateix aire espi
ia he
Catalunya,
que de tant pur ni Ma
de
ritual
Nietzsche
no podrán naturalitzar
ni
quiavel
de part nostra, que
sense
perjur
mai
s'-hi

de franc

és, qualsevulga pensament en
taca d'estrange

com

els

tats

rebels, la destrucció de
deving-ut més fácil, i per con

elements

formes d'art viciós hi fará

l'autonomía ha

risme.

seqüent, el metamorfisme més o menys com
plert d'una nacionalita.t en una altra, ha po
gut intentar-Se i a voltes realitzar-se. Aquest
fi era volgut, evidentment. Fins s'es anat
més lluny, arribant a transportar un poble

d'aquesta terra de miracle, regits
per ella i d'ella inseparables, és en el pen
sament d'homes semblants, que és resplan
dor religiosa, que és .Veu honrada del dret
i de les virtuts familiars, que és altesa i
Fills

alhora, on el tercer atribut de la
patria, i el més íntim, l'esperit de la patria,
se'm fa coneixedor.
JOSEP LLEONART
naturantat

enfora

sencer

de

Babilonia,

de

tat

frica

fi,

En

pel llenguatge
primer
completa, pero

Tractarem
menys

de

la

transformació

estenent-se

de cada

Solament, en
ha devingut un

ca

mateixa,

no

raó de

sa

for

deis més efec

cha, d'una nacionalitat per una altra, de mo
do que opera un veritable metamorfisme so

tius instruments de metamorfisme social

cial i fins psicológic, amb vestigis de l'es
tat anterior qui desapareixen de dia en dia,
tant que a voltes són eliminats totalment,
sens que una reviviscencia sia possible.

molt temps al

Els medis voluntaris

o

espontanis,

em

al
pratS per Una nació per operar sobre
tra veina,
general, aquest metamorfisme

el conjunt,

en

les nacions han observat, per

car

menys,

més aviat
simulació.
de

que

manera

ha

intenses

causat

per

integral, són variats. N'hi há
de rnolt poderosos de que la historia és ple

secucions, per exemple, la del nort con
tra el sur de la Franca en temps deis albi
gesos, d'Anglaterra contra Hol-landa, de
Russia contra -Polonia, deis espan-yols contra

na:Importa

els moros, i

una

en

inés

o

menys

enumerar-ne

alguns ademés del

llenguatge, qui és, sens dupte, el més po
derós i clourá la llista, pero no és el sol.
Un deis qui han sigut emprats de bona
hora, és l'instrument religiós. Dos pobles
qui ten.en la mateixa creença están molt
aprop d'entendre's, i en tot cás, tenen llur
mentalitat fortment recuberta d'idees comu
nes; pel contrari, en cás de disidencia en
aquest punt, l'historia entera dona testimoni
de llurs ardentes lluites qui venen a dar
cada -dia a cascuna d'elles una forma hos
til. Basta citar el cristianisrne i l'islamisme,
enfront l'un de l'altre. Encare avui es to
pen als nostres ulls dins l'imperi otomá ;
no's pot trobar una demarcació més neta, i
d'aba.ns d'aquesta lluita, hi ha hagut opres
sió i sovint revolta entre els dos elements,
perb mai s'han mesclat més que l'oli i l'ai
gua, fins remon.tant a la presa de Constan
tinopla o d'allá fins a les Creuades ; el mu
sulma rnaleít i el cá cristiá no han canviat.
Cal citar les guerres de religió, la creua

Royith
Rambla deis Estudie núm 8
,

.

e

contra

en

els

els armenis,

nostres

peró

dies dels

el resultat de

turcs
con

versió i conseqüentment d'assimilació apa
regué també, encara que esporádic. Pot ci

exemple, d'una banda la
excisió d'un poble eslau, els servis-croates,
la primera ortodoxa, la
en dues branques,
segona católica, sota l'influencia de l'am
bient ; de l'altra la conversió de la majoría
d'albanesos al islamisme, d'on ha derivat la
simpatía pels otomans í Ilur al-llanca amb
tar-se'n

com

a

ells.

L'assimilació económica ha

estat

més for

que

lleis
en

menys

que el necessari

proscripció
contra

les

els

d'opció

per les lleis
com

puritans d'Anglaterra,
de nacionalitat,

sacia-Lorena. En

tots

com

a

en

les

fi,

l'Al-

aquests casos, apar-

Cada tarda Té-coacert

El Saló més

;

d'una fracció entera,

elegant

havent

desaparegut

una

així

contínua.

-Mes aauests diferents metamorfismes

no

l'esperit al
menys, hi ha escapat molt sovint. Qualque
vegada i tot l'efecte ha sigut contrari, gra
cies a la tendencia psicológica a la resisten
cia, en cás de coacció. Fins hi ha respecte
han obrat mai completament

a

n'aixó

vingut

;

fet molt curiós que observar.

un

Des del punt de vista
sovint que

un

polític,

país,

s'és esde

voler

sens

o

po

dominació
propiament dita, ha procurat buscar-li un
sobirá de sa faisó, el qual tenía per missió
der imposar

a

altre la

un

seva

expressa favorir els interessos de
;

és aixó

son

man

protectorat, pero hi há en
el mateix sentit un protector. Dones bé, al
cap d.'aigún temps, s'obra una singular con
versió que .s'ha pogut notar. Es aquest emis
sari qui és guanyat per la nació que ell se
era encarregat de regentar, i abraça els in
teressos d'aquesta, més que un nIcional ma
teix ho hauría fet. En aquesta atrácció
tua, no és l'individu, superior, a voltes, qui
dant

no

atret

la

atret

a

un

massa,

eh,

el

sord.

Els

massa qui
qui l'havía enviat
dependencia, s'ha fet

sino que és la

i quant el

li ha recordat la

seva

exemples

que vé millor al

són nombrosos.

nostre

cás

Europa.

El

és el de Na

poleón I, aui havía col-locat
rents
i arnics en tots els

tots

sos

tronos

pa
de

sigut massa cur
ta, per a concloure'n res, salvo per Ber
nadotte, el rei instalat a Suecia. Aquest,

a

de

el que ha constituít

rorhans,

pressió

una

l'ha

a

gals,

completament l'autonomía d'aquests, i ha
vent-se operat un veritable metamorfisme,
sens haver-hi hagut mescla de classes, per

ha

de

tingut iloc de part deis francs

na

tics súbdits

dominadora. S'ha operat per la des
apropiació del sol, a Polonia, per exemple,
profit de Russia i Prussia ;• pel land
en
lordisme a Irlanda, reduínt la nació domi
nada

s'ha

aristocracia feudal ; deis visigods, ostrogods,
borgonyons i altres bárbars respecte als an

ta, resultant de medis violents de part de la
1-acá.

aleshores

;

raça diferent sobre l'altra. Es

una

vament

les repulsions recípro

d'aquestes disidencies, i fou
una causa qui mantingué la dis
Es el que s'és produít també,

ques resultat

país

no

respecte als

pensa d'insistir.

propi

son

hi ha jugat son
asservida per una

polític

estat

pel veinatge, sino per la super
posició d'una classe, representant primiti
ei

da albigesa, la guerra de Cent anys, la
Lliga ? Aixó és talment conegut que'ns dis

(Conlinuació)

en

també els n.egres de 1'A

o

l'instrument

altre dins

obrat,

com

captivivi

la resurrecció de l'esclavitut.

quan

paper. Una raça ha

Del metamorfisme d' una nacionalitat

propi país,

son

altre temps els hebreus quant la

La

durada ha

-

la sortida deis teatres

Barcelona per

banquets

lunchs
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ingrat

la

aquest cop
just per ingratitut, s'és separat de son antic
amo, pero fundant la seva dinastía sobre la
ha'devingut fidel a son novell poble.
En els nostres temps mateixos trobem un
a

seva

manera,

Com

mes

exemple ben sorprenent i ben d'actualitat.
Quan un.s principats devenen independents
'de Turquía sota l'influencia d'Europa, espe
cialment d'Austria. i Russia, Ilurs primers
prínceps són. de families dinástiques euro
pées, peró tendeixen a oblidar aquest ori
gen, i després d'haver-hi restats infeudats
per algún temps, se separen d'aquests vi
cies, consagra.nt-se a la novena' nacionalitat,
amb resultats presents a l'esperit de tots. Al
resucitadors de nacionalitats venen del
extran.ger : Kossuth, el patriota hongarés,
tres

era un servio-croata;
O' Connell, l'apóstol
irlandes, un anglo-saxó ; Oberdank, Pirre
dentista, un alemany.

Els factors damunt indicats del metamor
fisme d'una nació no són més que secunda
ris. N'hi ha un qui domina tots els altres,
qui a voltes se'ls hi ajunta, pero pot obrar

se

veu,

-són molt nombrosos i

va

medi
riats els casos de metamorfisme per
o menys
efectes
són
més
.els
'del llerignatge ;
complerts, comencen per una simple in
fluencia i poden conduir a una eliminació
«

fi, el resultat pot ésser mitjan
el sentit que l'eliminació pot deve
nir complerta solament dins les ciutats, o
estendre's als c,amps mateixos.
total ;
cer,

en

en

llenguatge del domina
introduít
sens
que l'ús de l'i
dor por ésser
notablement,
disminuexi
prirnitiu
se
dioma
Per altra part, el

resulta un fenómen de bilingüisme.
en
Perel aix.5 no té Iloc d'ordinari sense una
formal i previa Iluitá entre ells.
Són aquests casos els que devem estu
diar apoiats en alguns exemples.
El més simple és el de pura influencia,
sense coacció de cap classe, o després d'una
guerra qui ha establit la dominació en al
tres punts, mes no en aquest. Allavores pot
i

•

n'és el coronament, de

bilingüisme, o a un idio
a
un
híbrid, o en fi, a la substituci?> com
plerta d'una llengua per l'altra ; és aquest
darrer cás el del metamorfisme propiament
dit, perqul és- el qui, per la transformació
del llenguatge, modifica els altres elements
socials d'una nació, peró no obstant, els al

trument

tres acosten

sol,

i

uns

altres han començat

qui

tantost

en

par i

tot

cás

simple,

conclou,
;

acabant el que

Ilenguatge,
qui

és el

tantost

doblat de ço

sa literatura. Es l'in=
transformador per excel-lencia. Els
dominadors ho saben bé, i están completa
Ment advertits en el referent a n'aix6, com
en el que toca a les ra.ces animals els qui's
'dediquen a llur cría. Quan volen que una
nació adquirida per la conquesta o per altre

medi,

resti

d'ells

difinitivament,

empren

'Inés que cap altre. aquest medí, l'irnposi
ció de Ilur propia llengua i l'extinció de la
del poble sotmls; peró també és aquí que
traben més.dificultats. D'altra banda, aques
ta assimilació a voltes no és forçada, sine>

expontániament voluntaria en raó del vei
natge o d'una civilització superior. Són dos

arribar-se
ma

ja seriosament aquests elements.
El bilingüisme, qui ateny ja el carácter
nacional, és bastant freqüent, sense que hagi
sobrevingut cap fet particular, impera en les
fronteres i hi fá el carácter Ileugerament
híbrid. Porta una doble literatura d'una do
ble naturalesa, per dir-ho aixi, en alguns
escriptors. Pot citar-se l'exemple ben co
•negut de Heine. Mes aquest bilingüisme
d'un modo diferent existeix tambe á altres
parts. A Alsacia-Lorena, se parla alhora
frances i alemany ; el mateix a alguns can
tons de Suissa ; a Bélgica el flamenc al cos
tat del frances ; en els Pirineus, el basc junt

punts distin.ts que cal examinar successiva
En fi, existeix una situació mixta :

amb el franols

l'adopció del nou Ilenguatge no és forçada
en sí mateixa, perb resulta, no obstant, de

implantar

ment.

una

conquesta,

com

a

conseqüencia

natu

Editorial

sa

llengua,

surt

de la

a

essencials
tencia.

asseguren

la

seva

persis

Mes altres no guarden aquesta consisten
cia, desapareixen enterament deis llavis deis
pobles qui les parlen, i aixb sota l'influen
cia de llengues. veines. Aleshores és la me
tam.brfosi complerta, tantost voluntaria de
part d'un poble domin.ant, i és el cá.s més
freqüent, tantost instintiva, i és el resultat
de les circumstancies.

(Acabará)

C. /liba lar/monos

és el que passa dins

simple

qui

l'esforç per

influencia espon

Ibérica, Balines,

obilts4ess

falúa per entrar dins els dominis de la vjo
lencia. En aquest cás cascuna de les 'len-gues resta pura de son costat. A altres ban
des, el moviment ha tingut un resultat rnolt
distint. No'n queda més que una qui ha
conservat• enter son motllo gramatical, per6
el seu vocabulari s'és omplert de mots de l'al
tre idioma; algún cop la balança es mantén
quasi igual entre les dues. Es el que ha
succeit a la llengua anglesa, germánica en:
sa gramática, peró en el seu vocabulari tant
llatina com anglo-saxon.a, potser més. No
és aquest un fenómen isolat. Lo que allí
ha obrat el frances per l'intermedi d'un
dialecte de Normandía, l'árabe ho ha fet
dins tota l'Asia occidental ; ha penetrat el
turc, él persa, l'indostánic, se'l troba fins
.dins el copte, tant que en osrnanlí, per exem
ple, la meitat deis mots són semítics, mentres
que el txagatai o turc primitiu del Tur
kestán no conté pas un mot arábic. Del ma
teix modo, el rumá té molts de vocables
eslaus, i Fárabe ha penetrat fins dins Ocea
nía i Idins Africa.
En tots aquests casos la Ilengua així in
vadida se troba talment desnaturalitzada,
que hauría estat fet d'ella potser, sinó ha
gués mantingut rígid son m.otllo gramati
cal, sa construcció sintáctica, alg-uns trets

A altres ban

quasi tota 1' Austria. Veurem que dins aquests
paissos hi há lluita constant entre els dos,

perqué's

ral.

l'espanyol.

o

des, el bilingüisme és degut

1913

Les

Bucóliques

de

Virgili

Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la nostra Administrad&
Preu: 2 pessetes

87.— BARCELONA

earrphabos

cha l'Ilehirt. Sr3. 19n0

1.9

laisb
iruit grane;

volurns
Per

Preu de l'obra'

Flüstega
Tela.

.

1, 139,1a.5

"ToornaEts

:»
de 400

a

500

cha Vitafit
planes

suscripció, pagament a la

cada un,

i refinadíssima

Acabat el temps de la

bestreta

Ptes. 35
»

amb paper luxós

45

Rústega
gai

Tela

.

impressid

suscripció l'obra valdrá.
Ptee.
»

.

40

501

CATALUNYA

\

)
-

(1'
T ha, enquim_erat la gracia fugitiva
d'un desig í ara ets deserta, O Ment;
al soletat
i foil

dolg

sense

traut

pensaxnent

paraula viva!

sense

Qué en sabs de mes batalles, O Ment, dins ton pregón
hostal? Deixa que en ton
desolament schi obstini una esperanga bella
surt, dónarm la má, ai folla! per que'l m.ón
se'n

la inquietut profanda,men.t perdura?

el Sentit.-)

—

secns obre aval
Peró qué hi fa si di/1s del tea oblit

torna

com

presencia

la immortal

d'Ella,

maravella

renova tota

que Oblit entenebría al

nostre

goig sobre la ca,rn s'atara
prometenga d'algún eant no dit.

enfront.

Encara el
eom

IV
Joia, callada endolcidora,

I ehl és el foc sagrat qui't perpetúa
damunt les cendres del desolament;

qué tímida véns aprop mea!
Toques el sentit com un Ileu
alé i la ment encar t'ignora

vulguis calma en ton oblit, O Ment
O folla qui has sabut mirar-te nua!

que'l solitari orgull
l'antiga ruina!
Fés-rte ta casa i 11-lamina,
joia, el silenci qui schi acull.
Tant teraps

ja hi dorm

II

With Psyche, my Soul.—E. A. Poe.
Dins de la tarda

Em cals ben ardida i ben torta:

plegats

caminá,vem

nua

són tantes vies que al davant

jo i Psique, mon ánima, ella grave i serena
i jo escoltant-la sospirant, que era la vena
dolga del nló !negada als meus sentits glaaats!

I

eCaldrá que

tornava;

governi ta
on

sol liciten el vol errant

I lela
una

un

ventejades d'oblit
gelebrides de pa,úra!
Paró ta presencia fulgura,
joia, com loe través la nit.

lent silenci.

ombra, de salut

golut
s'agenci?»

folla dins d'un repós

ment

cada pensament de

sospirar que Amor me porta,

del

totes

perqué?»

ella deia: eI

una

flama

Qué
1 deia

encara.

sol i divers del

?Un dia sentirás que'l record

goig

que

cada insta/A la

Tu.rba'n la desolació

terra

qui

sobre ta carn
la pols Jo seré lluny del teu oblit estort.»

Ni sé
del
on

com.

i

ais

era

seas

mots tant

tímida i lenta i novella

véns al llindar de la raó!

posava, pesa més, i t'aferra

Psique parlava

ara

sola

estranya!

incendia d'Ella

pita. Al obscur silenci ressonant
cada vea qui arriba amargament m'enganyal

(Diu el Sentit:)

cara

indócil,

la

com un

(I

si tot

cor_n_

la

presencia

d'Ella!

ton

goig

engany roent,

está dins Ella?

Mira davant de tu, calla el tea mot 1 vés:

presencia oía
d'Ella en substancia teva i pensament,
i el goig menyspreador del m_oment s'alaaría
per sobre'l goig divers de cada día
sol i immu.table

nau!

l'espavent

extrem, O folla Ment,

ja és

cor

melancolicament

presa díns les ararles de

perqué tremoles

més enllá

vores,

V

Al dura

si aquest és

mes

Tots els carnins del món

III

tu

parla d'Ella!

joia, i vesteix-rn_e.n el

meu

sabs

me

Sigues ma consellera tu,
la comptadora de mes hores;

L'és fet muda al bleixá interrogant

--Espera, qué

de

mon.ument?

diu la Ment:)

és més que ombra d'un somni i

O hereva de la joia,
que

tant

gran

carn

pieta,t calgué que't

Encara et manca acerbament la encesa
fatiga del carnatge carnal haver menat:
ah, lag Sentit, si el tea dalé encantat
la sangonent vestidura no ha mésal

oci

nuu

la

vida,

lliberés.

i les vides

goig del sol, i l'amor de l'estrella,
llargaria deis camina,
germanes qui s'hi mouen a dinas,

cada

cota

Per tu és el

i la serapre diversa

cosa

una

paraula

--eón/ goses, foil Sentit, d'un somni de puresa

eenyir ta joven.esa
pelegrin.a, i ta obscura nuditat?

que

encuriosida

nova

VI
Non destar le speranze

fuggitive

dormenti in

g-rembo

ogni antico

s-pavento ornai lor cede

nel muto

sonno

a una

im.mutabil fede:

eternamente vive.
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que ocupen la ment i les energies
de la classe contractista.» Si el mateix
esperit de savi estadisme era aplicat ala
dóna, els desordres presen.ts de que s'es
feta culpable una petita secció de segur
ressos

1

vot

Lloyd George per
Henry Fawcett, Presidenta de
Unió Nacional de Societats pel Su

resPosta

Una
la

fragi de

a

Mr.

la dóna.

primera part
Lloyd George,

de Particle de mis
titulat «El vot de
la dona i llu-nacia organitzada», que
apareixía no fa gaire en una popular re
vista, és una informació eloqüen.t pel
plet del Sufragi de la dona. Eh l ha estat,
corn eh l mateix din,
ja fá molts anys un
advocat convençut de la nostra franqui
cia, i ara está «mes ferm que rnai» en
apoiar-la. Demostra la injusticia real i
la pérdua que la nació s'emporta d'ex
cloure la rneitat de la populació de tota
participació en el control de la cosa pú
blica. No és possible, ell assegura, fiar
plenarnent el ben.estar d'una classe o
Posa per
sexe a una altra classe o sexé.
cas la Lley d'Asseguraments i la manera
de la dona hi eren
corn els interessos
menyscurats. «Essent sense van, diu,
«no hi havía
manera que's manifestes
sin autoritativament els punts de vista
d'ellc.s. Cita la opinió de tots els fun
cionaris de les Societats d'Amics, que
ha consultats i gue's refereixen a l'es
pléndid sacrifici de la dona treballadora
al cobrir la .contribució setrnanal del ma
rit, estalviant-la sovin.t flns del menjar
d'elles mateixes. «No obstante aques
La

ter

les ha considerades dig
nes
d'ésser consultades respecte de la
situació que'ls pertocaría sota la Lley»;
i halaría pogut afegir que guara fan ne
cessaria una Lley d'Esmena, eren les
lesions deis homes amb vot i no les le
sions de les clóries sense vot que's te
fíen en compte en el projecte del. go
vern. La exclusió de la aria de la fran
quicia política, diu Mr. Lloyd Georgee
és «un anacronisme preposter i barbre,
tant corn durará, la riostra democracia
és unilateral i incompleta». Una vegada
ha exposat així el plet del Sufragi de
la dona arnb aquella vehemencia i fer
vor
tant d'en, continúa en la segona
part de l'article explicant perque el go
qual eh l és membre no fa rés
vern del
per atendre les promeses sole,mnement
tes

.

.

dones

no

se

fetes pel Primer Ministre en la qüestió
de la franquicia de la dona. Llenga tot
el blasrne del fracás a l'esquena del
grop relativarnent petit de sufragistes
qui han adoptat métodes militants. No
cal sinó aferrnar en resposta a ai xo, que
si el mateix raonament s'hagués aplicat
als hornes, ara ni.un sol home hl han
ría excercitant la Franquicia Parlamen
taria. La revolució, 1-avalot i el desordre

variació; el de
tot movi
rnateix
a Irlan
ment polític de l'home el
La
Bretanya.
a
la
da que a la india, que
donat
s'han
qué
revolució i l'avalot a
els horres que's consideraven víctimes
han estat,

gairebé

sense

sagradable acornpanyarnent de

de l'injusticia política gairebé sempre
han estat acompanyats d'assassinat o
de intents d'assassinat, pero ningú ar
güeix que tots els honies siguin perpe
política
tuament banits de l'habilitació
enfutis
només perqué alg-uns homes,
rnats per

una

injusticia llargament

con

amb el
tinuada, han sollat la llur
Perque
a les
crim i_la efusió,de la sang.
raser?
per
un
altre
dones se les arnidaría
causa

En el rnateix mornent que Lord Morley
presentava a la Cambra deis Lords el seu
s-alutífer projecte, que dona un cert grau
de representació al poble de l'India, un
fanátic perpetuava l'assassinat de Sir
Curron Wyllie clins l'Institut Imperial.
I va fer aixó, per ventura, que'l govern
recules i digués que no hi havía res a fer
•

no
cessés el desordre?. Tots
saberla que va ser al revés. Van afer
de dis
mar «que tornar enrera per raó
greus
turbis locals i esporadics, per
penosos i inquietants que fossin., haue:
ría estat una seriosa humiliació». Per
qué no s'adoptaría una actitut
digna d'estad_istese davant del desasso
ssegarnent polític que hi• há entre les

men.tres

&mes? tota la nostra historia política
prova que tractar a seccions nombroses
intelligents de la populació dOrrl a es
tranyes a la política és provocar amb

que cessaríen.
Es ben possible que escrivint aixo jo
rn'exposo obertament al cárrec d'una
secreta simpatía amb la militancia. Pero
el cárrec no tindría el més lleu fona
ment. Jo estic contra la militancia per
qué veig que en sí és un error voler arren
car per la violencia física alió que hauría
d'ésser assolit per una natural, inevita-ble evolució de justicia i de llibertat po
lítica. També hi estic contra perqué, en
el meu criteri, la experiencia ha demos
trat que és ineficaç. La violencia engen
dra violencia. Les injuries infligides per
les anomenades «Sufragetes» als apara
dors, cases i altres propietats exasperen
i fan enrabiar al públic i encoratgen al
Govern per exhibir en els cástics d'elles
brutalitat que en altres cir
una gran
cumstancies la °pipió pública no compor
taría. D'aquí, fa un any o dos, el detes
table ultratge d'avior en una nit
vern, la manguera damunt d'EmiliaWil
ding Darison en la seva cel-la a la preso
Straugeways, a Manchester; i mes re
centrnent els horrors de menjar per for
ça i la perllongada tortura del «Cat and
Mouse Bill». Si coses cona aquestes ha
guessin passat a Polonia o a Persia, les
bogues deis oradors Liberals s'hautíen

omplert

d'execracions;

aquí

ara

nivell de la
civilització es rebaixa amb l'existencia i
el comportar-se de barbaritats com
aquestes. El partit Liberal té d'assumir
els seus propis -principis i obrar segons
ells; té de pensar que la coerció i la vio

seguritat explosions revolucionaries.
poden
Aquests polítics qui diuen que
prometre cap adob per les regonegudes

lencia

lesions polítiques de la dona fins i tant
que no cessi tot desordre, están obrant
d'una manera que dona sense cap mena
de dubte un desordre encara mes gran.
Ara per ara, aquest govern soi-di.sant
Liberal, quirs tira a l'esquena tots els
princs liberals quan la dona dernana
represen.tació, no porta a la solució de
l'inquietut que hi ha entre les dones rés
més que una completa i aguda coerció.
En 1859 es va sentir molta alarma per
la perillosa violencia del Trade Un-io
nisme. Llegim en la «Vida de John
Bright» de Mr. Trevelyan (pag. 280)
que dl «avisava als seus Compatricis que
el moviment de la Trade Union es faría
revolucionan i si els treballadors, jorna
lers eren condarrinats a rornandre corn
un
ordre separat i suspecte del n.ostre
sistema social, i que la guerra industrial
aniría de mal en pitjor si la Classe jorna
lera era exclosa de les qüestion-s i inte

desaparéixer

no

pero

apenes si se'n fa cas, i tot el

sense

amor,

acornpanyades

de le

gislació rernedialehan resultat una i altra
vegada cornpletament incapaces per fer
el

malcontentament

profunda lesió;

polí

sen.t
tic..La dona té
t'ora de la Ilei i insultada en el seu país
rnateix amb l'estigma duna perpetua
inhabilitació política. Fins que's faci al
guna cosa per esvair aquest sentirnent,
debades s'esperará que la mera coerció
ha
será mes eficag en l'avenir que no ho
estat en el passat.
una

se

punt sobre'l que jo, com a
estic en posició de poder as
segurar Mr. Lloyd George. Jo corro
ami)
molt el país. He estat darrerarnent
Hi há

un

Sufragista,

Sufragistes
deis estols de les nostres
tant
militancia
Pelegrines. Deploro la
Perb
George.
Lloyd
corn el rnateix Mr.
«ha
ell erra quan diu que la militancia
Sufra
que
les
fet perdre tots els amics
gites tenlen». En tot el camí del n.oStre
pelegrinatge hern rebut poderoses pro
ha haglit
ves d'arnistat i bón valer. Hi

un

booligans,

és

veritat,

en

algún deis

cen
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públics; joves esbojarrats

tant de

dona.

als metodes de llei i d'ordre, que

ots

503

CA.TALUNYA

han tirat rates 'nortes i ous podrits a
alguna de les nostres oradores; pero
aquests incidents han estat completa
rnent excepcionals, i tan_t a les ciutats
coii a les viles, ens hem trobat amb
dernostracions de simpatía i d'encorat
jarnent. Per tots els districtes min_ers de
Durharn, les nostres Pelegrines han pas
sat en: processó triurnfal, i la benvingu
da no ha estat rnenys cordial i afectuosa
viles rurals. Només era necessari
en les
explicar que érem no-militants, i qte
cercávem per mitja.ns d'educado políti
raonament, demostrar que la
ca i de
dóna té quelcom que podría aportar al
benestar de l'Estat, i que home i dóna
junts eren millor que borne sol o dóna
sola, per salvaguardar els interessos de
tota la comunitat. «La hostilitat del sen
timent públic» contra'l sufragi de la
dóna, que diu Mr. Ge.orge, no existeix.
El sentit per part de les mares en apoi
dels principis d'autonomía i de lliber
tat política, arrenca de més endins que
no saben elles rnateixes. Després de tot,
ens diu
que ara dl és un advocat més
ferm que may de la franquicia de la

La militancia, diu, no l'en ha
apartat ni l'en apartará rnai. No és pas
ell una excepció en aquest respecte, i el
sufragi de la dona está, probablement,
més fort damunt de l'apoi popular que
no ha estat en els
cin_quanta anys que
algunes de nosaltres hi han treballat.
Tinc la esperan.ga que Mr. Lloyd Geor
ge accepti, per una reflexio ulterior,
aquesta posició més esperançadora de
la qüestió del sufragi de la dona, per
tal com en la primera part del seu arti
cle regoneix que «cap projecte de fran
quicia podrá mai presentar-se en aquest
país sense moure el problema de si anern
a excluir més
de la rneitat dels ciuta
dans». Aquest fet regonegut, i el fet ul
terior que el Labour party, en la seva
conferencia anual del Gener darrer, es

els pasticers londinesos

comprometía a rebutjar qualsevol exten
sió del sufragi deis hornes si no s'hi in
cloía la dona, aparten, per la meya ban
da, tot sentiment respecte de l'avenir

tada,

de la nostra qüestió, si
absoluta confiança del

no

és el

d'una
triomf as

seu

segurat.
Trad. R. B.

malastrugament

romboidals, replenes de
nen
gust de pomada, recobertes de colors
violents i vulgars, gairebé sempre d'un roig
aui.- remembra el fardatge deis clowns del
circ eqüestre ; els més fins, certament, són
inferiors Del guSt i la forma als qui
nostre

canvi

hi há

de

cases

fabrica

se

paciencia i
metódic.

la Ilur més gran
treball

regular

i

inventor, supleix l'intel-ligencia 'de
l'elaborador, i la potencia creadora de la
seu

d'un home

rnent

metal?,
vigili amb
de

ment

s'el

Algú ha dit que una de les grans forces
deis alemanys és el saber aborrir-se pacient,znent. La afirmació podría repetir-se en go

inaccessible

que's refereix als anglesos i als escandinaus,
manifesta realment una de les causes fo

els

namentals de la

superioritat

dels

anglesos

alemanys dins la civilització contempora
nia, especialment en l'economía del indus
trialisrne rnecanic. L'industria moderna és
al

genialitat in
i d'una extraordinaria paciencia ;
genialitat inventiva per aquells qui

ensems

ventiva

l'obra

d'un_a gran

obra de
n'han creat els innombrables instruments,
sota forma de máquina i les diverses menes
d'organitzacions; obra d'una paciencia in
finita per aquells als quals pertoca vigilar
aquestes maquines, ésser adhuc maquines vi

d'aquestes gegantines organitzacions.
Al borne qui vigila la maauina en la seva
yentes

Es ben

francesos

una

atenció

fadigues.
anglesos

Que

no

;

litat

personal,

tot

a

arreu

m.

instru
Que

iradíssima i

i alemanys rei

on
on

la
cal

máquina:
una

habi

un

els italians que donaren
tota

a

un

esforg d'originalitat, mal
mínirri, del pensament. Perque

dament sia

segles

en

pas els italians

reixen

canvi pitjor allá

obra

en

perpetúa

que solament necessita

les

a

cert

mellor que

xen

es

per

espai de

tres

l'Europa els més hábils artí

els oficis que requereixen ha
bilitat manual i vivacitat intel-lectual, ja no
fexs

en

reixen

tots

pas

qualsevol

a

construir

un

conjunt mecánic

perfecció que són capa
americans ? Perque la patria

amb la

Pe/al),

i dones,

que el
un

seu

ha de

que

company

infatigable
aburridora. La vivacitat i l'origina
litat de l'intel-ligencia PO serveixen ja ales
llores per gairebé res ; peraue l'intel-ligen
eia concentrad.ai eternitzada en la máquina
vetlla i

tasca

una

paciencia

mengívoles

per

un

pastes

en

un

guiar

que sien

vigilar
bescuits és,
o

máquina compleix

la

de Fran

o

l'operari

an

les maquines

canvi,

en

sota

el

un
seu

miracles deis

quals fora incapag a altres bandes.
Tot está en tot—diu la filosofía indiana ;
—i en una particularitat mínima, com ho és
la fabricació de les pastes í deis bescuits, poi
contenir-s'hi totalment, i per din-ho així,
condensada, la diferencia substancial de
dues civilitzacions i de dues societats, no
rnenys que en la literatura, la rel-ligió o la
política. De fet, tota la diversitat substan

germánica

cial de les civilitzacions 'latina i
se

les.

revela

aquest

en

i els bescuits

pastes

que apuntem,

contrast

les

;

primeres,

presentant go que fou sernpre la
ga

italiana,

tradició

tesa,

per

els treballs

en

és,

aix5
on.,

l'artífex

poca

per

l'ar

o

molta,

o

re

for

vera

naturalesa del poble i

l'.artista,

;

pot

revelar-s'hi la personalitat ; els segons

re

canvi la forga de la raga ger
mánica, la paciencia infatigable, la metodi

rioritat—teórica i práctica—en les coses de
la mecánica? Peral) una prova encara més
curiosa i expressiva de la revolució esde
vinguda en aquesta materia fou donada en
la fabricació dels bescuits i de les pastes.
italiá o un frances de
gust refinat. Aauells dolgos fets de pasta,
lieugers, contenint confitures -i cremes ey
auisides, encunyats en moltes formes gra
cioses i capritxoses, allí hi són ignorats ;

la

esguard

d'Italia

Dacient i mirat, que

tant

l'atenció.

A Londres ni s'hi troben

en

pot ésser que

com

no

veritable artista. Peró

presentant

monótona activitat creadora, les soles aua
litats que cal dernanar-li fora la concienciosi
tat de que parlavern, són una atenció sempre
en

com

puguin assolir la fabricació
de pastes mengívoles,i fabriquin, peró, els
rnellors bescuits ? Peraue les pastes són
creació personal i individual d'un operan,
mentres que'ls bescuits són treball de má
mateix país

anglesos i
'de Leonardo d.e Vinci i de Benvenuto Ce
llini ha perduda tota la seva antiga supe
gos

cros

gran aquest producte.

en

fabricadores deis

orgánica, és
capacitat de

una

com

els ang-lesos han ensenyat al món

ésser

castetat

a

cornerg

hostia fins al dur i compacte

gles

llur

En

Italia, pertanyents a
colossals, la Peek
Frean & Cy i l'Huntley et Palmers són
talment, fins ara, l'obra mestre de l'art.
Quina finor en el gust, quina pasta tant
lleugera, quína varietat i gracia de formes !
Des del bescuit frágil i lleuger com una
dues

ga és

del

casa

els que esde

anglesos,

els bescuits

a

populars.

les pasticeries

a

vingueren populars

tres

La qualitat Més preuada deis pobles ger
mánics, qui está en relació directa amb la

tallades

rectangulars o
substancies qui te

trogos

en

quina. El forner que ha de fer la pasta,
plasmar-la i condimentar-la és un operani
de mans feixugues, de gust groller; men

of Reviews.

De Review

saben oferir-vos

no

sinó pastes d'una materia pesant,

en

citat del treball i

l'energía

Peró, la capacitat Del

concentrada de

treball

i la pacien,cia i l'atenció que
litats

germanes,

tisme. En quina
ment

menor

ero

positiva

la capa.citat pel treball rnetódic ? En

penós

de

voluntat,

un

per

ciencia estigui sempre

esforg continuat

obtenir que la

en

cia. La conciencia humana

forg,

qua

d'un

consisteix

la capacitat de conrolir
1

són les

depenen
cosa

metbdic,

en

estat

de

con

vigilan

vigila, i sense es
quan está ocupada successivament per

estats

de conciencia

diferents,

com

si di

guessim un espectacle variat ; per?) Si
serie d'aqueixos estats esdevé monótona,

la
la

conciencia s'esblaima de mica en mica, Po
tenció es relaxa, l'intel-ligencia s'entorpeix ;
a la fi sobrevé la són, la vera són fisioló
gica, aix'ó és, l'extinció absoluta de la con
ciencia. L'exemp.le més vulgar d'aquest fe
nómen és el que un pot fer viatjant, quan
gradualment s'habitúa:de tal manera al fres
seig ígual i més igual del tren, que malda
una fragor espaventable,
percebre'l, d'on vé que aca
ba d'adormir-se a la non-non de la fragor
com. ho faría en mig del més pregón silen
ci, precisament perque les sensacions sempre
iguáls ve que anul-len la conciencia. Peró
esdevé que en els treballs qui consisteixen
en una
serie d'actes molt senzills repetits
infititament (i els treballs dels operaris mo
klerns, en l'industria on hagi penetrat la má
quina, són gairebé tots senzills així, i mo
nbtons) els estats de conciencia qui se suc
ceixen en l'esperit de l'elaborador, són d'u
extraordinaria igualtat, i per aixe) fati
na
guen Patenció, n'entenebren la conciencia i
n'entorpeixen l'intel-ligencia. Perij si el viat

Xnent eh l sia de fet
va

deixant de

ger pot adormir-se

en

el tren,

no

ball metbdic, el gran suplici que ha procu
rat defugir sempre el genre hurná, prefe
rint, en últim cás, la vida del lladre a la

l'operari;

el gran dever que

calgué

im

posar als hornes per medi d'una terrible,

perb

santa i beneida crueltat.
Doncs, si la capacitat pel treball metbdic
depin de la capacitat de soportar estóica
xnent, sense afluixar d'un milessim la ten
sió atentiva, el suplici d'una serie d'estats
'de conciencia, sempre iguals, és evident que
la capacitat pel treball haurá d'ésser tant

xnés gran, quan menor sia per naturalesa la
necessitat de sensacions i estats de concien
cia variats. En general tots els homens ho
desitgen de fer passar a través del propi
esperit una gran quantitat d'estats de con
ciencia diferents, oerque aquesta és gairebé
la fam de Pánima, en la satisfacció de la
qual troba l'home un deis plaers més in
tensos de la vida ; peró si, per naturalesa,
aquesta fam de Pánima és menor en un ho
me, 2..quest podrá més fácilment privar-se
del nodriment i dejunar, i adaptar-se més
fácilment al suplici de la monotonía conti
nua, que éš ço que vé a ésser el treball
módem.
Aquella apatía tant característica de tots

pobles-de

germánica és en el fon.s,
veráment i propiarnent, una menor neces
raça

-

propia conciencia amb sen
sacions variades i múltiples. Que en reali
necessitat sigui menor, que
tat aquesta
sitat d'excitar la

.

aquesta farn de Pánima sia per naturalesa
Xnenys aguda en aquella raga, ho demostra
agitar-se,
el fet que allá on li cal a un llatí
pot
germánica
raga
cantar,
l'home
de
parlar,
roxnandre quiet i mut, hores senceres,

sen

vaguíssim.es,
arnb els ulls i -el cervell parats. Qui hagi
viscut a l'Anglaterra o a Alernanya 'haurá
tingut ocasió de veure molts quadres vivents
•d'aquesta apatía ; pero el quadre -que jo re=
comanaré especialment, com a prodigiosa
ment únic, és el d'un vagó de tercera classe,
diumenge a
en un tren qui retorna ple, un
se

pensar

en

res

o

•en

la tarda, d'un arrabal

coses

Cantil de
»Vosaltres
vei

a l'estat

de les cases,

fareu el

mis gran

ser

si alceu, no pas el taulat
sind l'anima deis ciuta

dans.

EPIÇTET

Cada vegada que hem volgut meditar
aquest magne problema deis nostres
que és l'obrerisme, i l'estreta
rnerat que va Iligat el seu triomf amb
Pinstrucció i l'educació, una fonda an
goixa ha vingut a torbar el nostre espe7
rit, nascuda de la sospita de si les rno
dernes organitzacions del treball, amb
dies

ses

aglorneracions humaneá,

veníen

a

fer impossible tota redempció, malgrat
els bons intents de les seleccions que
tot temps ha produít la classe obrera,
les quals anc que contades, s'han redre
çat noblement en diverses ocasions, de
manant pa per Pánima.
I no cregueu que la nostra temença
s'a infundada. L'obrer té i tant com el
noble, a més de sa tradició familiar, una
tradició col-lectiva, i aquesta és la que
per mostrar-se`ns, aqui a Catalunya,
tanta uriolada de gloria, ens ha fet témer
que'l sobtat estroncament de ella'hagi
estat causa de tota malvestat.
L'organització de les industries deis
nostres dies ha arrencat de la. liar—on
tant

placentment s'hi acompleix tota

ca—al treballador i
aouests

van

a encauar-se

a

adalerats,
en les

tas

esposa. Ara
al toc de sirena,
sa

quadres trepidantes,

i els infants--malgrat tantes institucions
que no poden donar certament l'abast
resten com abandonats. Del treballar a
fóra casa s."en desordena tot el viure deis
treballadors i la pau familiar es conver
teix

en

un nou

podrá admirar

tot

l'immens vehícol

curull,

de xeixanta homens, sinó de xeixanta fi
gures de cera. Tots están sobre llur banc,
no

un

hora entera, immóvils,

sense

dir

una pa

l'ample estatge de
raula, com
fusta mal il-luminat per les llums esblai
mades i bellugadices del gas, se veuen so
lament uns parpelleigs sobre ulls esmaper
duts, i un lleu moviment en les plomes deis
capells de les senyores. A Italia un vagó en
aitals condicion.s esdevindría cada cinc mi
nuts teatre d'un carnaval.

petrificats

;

en

G.

FERRERO

C., trad.

el barri del Pa

com

lau de(Cristall, a una estació central de Lon
dres. Qui vulgui gaudir aquest espectacle
estant
que s'assegui al darrer banc, i d'allí

pot pas

adormir-se l'operari qui vigila una máquina,
perqu'e una manca d'atenció podría fer mal
bé el producte ; i aix.5 fá que l'operari hagi
'de complir seguidament un esforç de volun
tat damunt eh l mateix per activar continua
pro
ment la propia atenció, per estimular la
pia conciencia, i mantenir-la ben desvetlla
da, ben alerta, ben clara. En aquest esfórç
consisteix tota la terrible dolorositat del tre

els
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RON BACARDI

perfeeció
Comparem el treballar d'avui, amb él
d'uns anys—ben pocs —enrera. Imagi
nem-se —pera defugir invencions—cbm
devía treballar el meu besavi matern,
qui era un teixidor develes en una vila
de la Costa de Llevant, assegut a l'en
trada de la caseta humil, tota aromada

fragancia, mentres l'esposa
trastejava arranjant la minestra sur
acomplint la deria—que's
zint roba
perpetúa a travers de les generacions
de la salada

o

o

de les dones de la costa de tenir el sol
net com una patena y les blanques pa
rets lliures de la més lleu polsina. La
mamada jugava al portal en santa pau
sots la vigilancia paterna, qui amb la
má al taler no deixaría de donar-los una
i els bailets gratis ja feien de pes
cadors; desde l'entrada s'els veía quan
varaven, i al retornar a la platja—tot
essent molt enfóra—fins es menuts de
víen regoneixe`ls, ja sia pel caient de la
vela—la vela teixida a casa!—o per la

peculiar gracia de la xica
lleugeríssima damunt les

nau en

trescar

ones.

Pensem també en un altre meu aseen
dent- teta una executoria de noblesa1—
qui fou mestre d'aixa: i treballava per
executava
tant ran de les ones. A.quest
les seves obres de tal faisó que a tot el
llarg de la costa—i fins en ports ben
els falutxos a cer
n'ad
car fustes oloroses—la gent de mar
els
miraven l'estampa, talment com
tel-ligents la d'un brau corcer.

Ilunyans,

on

anaven

in-,

s.

VINARDELL.

(Acabará)

privilegi deis rics.

goa
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firme y quieta, para servirle de muralla
infranqueable, castigando así -la soberbia .37
rra,

De la Prernsa

el orgullo de

Fins aquí les

Cultura Centralista
Un fascicle del fiscal del Tribunal
Tenim sota els ulls el fascicle que conté
el treball llegit pel fiscal del Tribunal Su
prem en la cerimonia de l'obertura dels Tri
.bun.als. Es un impres mal presentat, digne
d'una tipografía—i tipografía dolenta
de
cinquanta anys enrera. Les arts gráfiques,
—

altres arts, están

com

rerides. L'«Azorín»

vegades

ses

Peró

no

_gráfica.

amb

a

se

Madrid ben endar
n'ha

queixat

perfecta

raó.

de fer

una

tractem

Del que volem

diver

crítica

tipo

és del

con

parlar

tingut del treball, que's titula «Problemas
nacionales», i del qual és autor, com hem
indicat, el fiscal del Suprem, don Josep de
Parres i Sobrino.
La prosa

d'aqueix

senyor és

una

tristís

inflada,
cursi, incorrecta, ridícola, feixuga, indiges
ta, i dóna una pobre idea de les condicions
de cultura literaria de qui l'ha escrita. Per a
-recreació dels nostres' lectors en copiarern
uns
quants paragrafs. Parlant deis «dig
sima

mostra

de prosa oficial. Es

ciplinarla,
sublimes
lios

aunque

se

tan

Evange

los

con

social
luz

su

y

Decálogo, Código polí
filosófico que puede iluminar

perenne

legislaciones

todas las

a

Josep

i Sobrino parla del

de Parres

«célebre Aristóteles» i

li dedica aquesta frase sublim

«Aquel

:

pro

feta insigne, verdadero barómetro de la ci
vilización...»
Peró

on

Josep

l'estil del senyor

i Sobrino arriba

de Parres

les rnés altes cimes del

a

poesía, és en la descripció
deis espanyols que emigren a

sentiment i de la
dels records

siempre

«Recuerdan
sia de

su

bautismo

;

igle

carino la

con

la escuela de

sus

letras

nos

miembros» que formen el ministeri fis

rudimentarias ; el- cementerio que encierra

cal,

diu

las cenizas de

:

les

.«Con
en

tan

expertos pilotos

océanos del

sos

Derecho,

no

navegar por lós rumbos

los inmen

debe vacilarse

deja inspección

justicia, sin temor a en
arbitrariedad, segu
ro de que con
su brújula sabré sortear los
temporales, evitando los naufragios, para
llegar a puerto y poner término al viaje.»
y

vigilancia

en

callar

en

las

de la

rocas

de la

•Es realment difícil col-locar

en

tant

po

aqueixes rebregades fi
retóriques de marinería. Qualsevol se
cretari de vilatge escriu més bé que aqueix
alt funcionani de l'Estat espanyol.
Si després d'aqueixes figures de retórica,
els nostres lectors volen admirar la pulcri
tut d'estil, l'elegancia de pensament i el bon
ques

ratlles

gust

en

el lexic del

senyor

fiscal del més alt

a

seres

cuya sombra

inolvidables;

se

divertían

gos infantiles; las praderías
taban

sus

ganados;

cometían las
tas; los
y

demás

riachuelos,

lugares

en

las

en

lagunas,

de solaz ; el

donde

sus

fru

las boleras

santo

patrono

dad de
»Los

también
co

su mesa.

emigrantes
sus

lanchas
en

playas,
y

las

de la
sus

costa

pescas,

tempestades

recuerdan
barios,

sus

del Cantábri

el invierno, las cuales constituyen

espectáculo asombroso,
olas, la espuma de
sus

corrientes que

cas

interpuestas

sus

amenaza

como

la altura de

con

aguas

y

un
sus

el empuje de

destrozar las

ro

avanzadas de la tie

primer Congreso

su

tantes

más

de Londres de
a

los represen

genuinos del orden social. Sobe
Ministros, funcionarios de policía,

ranos,

padres, capitalistas y a todos los supuestos
explotadores, sin guardar respetos a sus
bondades y a sus virtudes. Aquella asam
blea designó un Comité central en la refe
rida ciudad y subalternos en París, Ginebra
y

Nueva York para realizar el programa.»

Després
els

Així

afirma que

a

En Prim l'assassina

anarquistes.
sab

l'historia

el

senyor Parres. I

l'ensenya als funcionaris judicials de
Espanya. Quan escriu coses d'aouestes tot
un fiscal del més alt tribunal de l'Estat, qui
així

que apacen

de hurtar

Tri

paorós Congrés

-parla d'un

acordaron aniquilar

les

su

sus

«En

pot

sus

ens

1881

jue

los huertos

travesuras

los árbo

con

parroquia y otras fiestas solemnes que
significan el estreno de unos zapatos o de
un trajecillo
y el aditamiento de modestos
manjares que alteraban la peculiar sobrie
de

totes

gures

L'home

ren

l'América. Escoltin-lo :

Suprem

anarquista en forma digna d'un articulista
de La Tribuna. Les seves revelacions són
sensacionals. Aquí van :

y progresos.»

Més endavant el senyor

més suprema que

bunal.

positivas del orbe, sin distinguir de razas,
climas

ignorancia

la mateixa ciencia jurídica del

trascenden

tales preceptos del

tico,

senyor

tratius 'd'una

posean argumentos

y

de la bella litera

mostres

fiscal del Tribunal Suprem
d'Espanya. Ara fixen-i-nos un moment .en
les seves ensopegades i disbarats, .dernos

Suprem

especialmente los sabios

y

del

tura

Epístolas,

las

como

vecino.»

su

als redactors de La Tribuna
descobertes de la «rná oculta» i
deis «sindicalistes francesos» ?
retreure

seves

Mes la

cosa

més grossa del treball que

comentem, és el din, a l'intentar fer una es
tadística deis diputats socialistes de dife

nacions, que a Franca
diputats socialistes.
rentes

hi há

259! I

Heu's-aquí un detall revelador. Per poca
tingui un espanyol, está enterat
de les coses de la política francesa, que és
aquí la més coneguda de totes les políti
cultura que

ques

estrangeres. Doncs bé

cal del

Tribunal

document que
259

diputats

mostra

Suprern,

:

i

ara

el fis

surt

explica

en

.un

la República francesa hi há
socialistes. A_mb aixó sol de
a

que de política

francesa no'n sab

res, ni el més elemental.
?

Com

es

possible,

se

preguntará,

que

tribunal d'Espanya, no tenen més que pas
sar els ulls pel delicat paragraf següent :

Goma, Ortopedia, Fligiene

«El Cristianismo viene predicando,,des
de Jesús hasta ahora y así proseguirá mu
chos siglos, la moral en todos sus aspectos
purificarnos aquí con sus ejemplares
ensenanzas y prepararnos para los goces in
finitos de ultratumba. Sin •embargo, den
tro de su jurisdicción religiosa, en sus dis
tintas confesiones, existen pillos, adúlteros,
estafadores, asesinos, rebeldes, revoluciona
rios, prostitutas, hipócritas, •farsantes, per
--y.ersos .y pervertidos, -y es que a la pasión
cuesta esfuerzos gigantescos Vencerla y dis
Para

Cotons, giaees ben.es
Braguers 1 faixes ventrals a mida

TUSELL

GERMAt15- Barcelona
Fábriqu.es:

Goma i cerluloide.—Font

honrada, 3
89

Anósits antissépties.— Vila Vilá,
Botigues i magatzems:
-*

Ronda de --Sant

Pere, !2.—Fontanella, 20

Enviern•aatalegs.a

Parzaaeles i

Drogu.erills

*

aqueix alt funcionani de l'Estat espanyol ha
gi convertit miraculosament els 70 diputats
259? Molt sen
se les heu, s'ha
«radicals-so
de
enganyar
pel
n.om
deixat
els
diputats
del més
que
duen
cialistes»
nombrós agrupament de la m.ajoría esquer
rista. El senyor fiscal no sab que aqueixos
radicals no són socialistes en el sentit es
pecífic del mot. El seu socialisme no té r'es
que veure amb el socialisme de classe, amb
l'Internacional obrera. Els radicals-socialis,
tothom, menys
tes fra.ncesos formen, com sab
d'Espanya, un
Tribunal
Suprem
el fiscal del
Sumar-los
amb
els socialistes
partit burgés.
socialistes de la Franca
zill. Com que no sab de

unificats és

un

en

qué

disbarat

enorme.

Per al senyor Parres aqueixos fantástics
só
259 diputats socialistes constitueixen un
lid bloc permanent, puix afegeix que són
bloque
amos de la Cambra «con el auxilio o
radicales».
circunstancial de los 113
Rés d'aixb, senyor fiscal. El veritable

•

•

•
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bloc perman.ent i no circumstancial, és el
que
deis radicals-socialistes i els radicals,
radical1
radi
partit,
el
«partit
formen un :sol
cal-socialista», actualment presidit per M.
Einile Combes. El vell bloc famós entre
l'esquerra ja fa set
tots els agrupaments de
o
vuit anys que no existeix.
Encara diu més disbarats el senyor Pa
quan parla del socialisme a l'Austria.
rres

Per la

Compta com a socialistes els 96 diputats
diu ell,
del «socialismo cristiano», com
Els dis
87-11iurepensad,ors.
els ajunta amb
calibre.
tots
de
gros
barats són aquí tres, i
Els 96

1.

diputats

a

que fa

una

Els

,«Iliurepensadors»

són

altre

un

país,

el

referencia

et

és

en una

seva

superior teu com ar
s'imíposa. 1 si algÚ

talent, el fereix
invoca el nom
furs
í en reivin
de l'art i en proclarria els
retreu
les
nobles i
dica els drets i adhuc
seu

amb la calumnia més baixa

franques

Parres

nueses

clássiques'.

o

Com si

tingues

sin rés que veure amb les baixes nueses po
sades al descobert sense altra intenció que
despertar les bestials concupiscencies de
l'instint, amb exclusió de tota idea enlaira
da! ; corn si la perfecció de les belles está,
als atributs frag
tues podés ser equiparada

terna

president

lloc.

Aqueix cavaller estudia els «problemas
nacionales». Un deis problemes nacionals
está en l'ignorancia
és a dir, espanyols
—

estupenda i la miseria intel-lectual dels alts
personatges.
El fascicle del senyor Parres és un docu
cultura
ment preciós per a l'historia de la
centralista espanyola.

mentaris que senyalaven els caus de vici
les folies baca
eren triomfal ornament de
nals I ; com si un nú den Josep Llimona,
den Clará o de qualsevol altre gran artista
fos comparable al despullat viciós de les
'figurines perverses destinades als «bou
doirs» de les grans cortisanes.
Per la dignitat de la literatura, per la
de tot art gráfic o plá.stic, cal establir neta

divisoria, arribant,. no sois a
companyía,
sinó el salut urba a
negar la
prostitueixi
la ploma de l'es
tot aquell que
l'estatuari,
el pinzeli o
cisell
de
criptor, el
dibuixan.t.
llapiç
del
pintor
o
el
el

ment

(De El Poble Catala)

dignitat

per

I aixi viu i aixi
s'atreveix a duptar del

on el comte de Ro
del Consell de minis
tres, un fiscal del Tribunal Suprem com el
senyor Parres i Sobrino está molt en son

manones

difami, tinga'm

tista».

Sobrino, imm.ediatament després d'arribar al
públic el seu faseicle, hauría hagut de di
mitir. Pero

la

a

.

simplement

senyor

per lucre diu

«Si no'm dones diners, te difa
víctima
mo»
El «chantagista» de la nova mena
diu als seus conciutadans: «Si no vols que
:

«lliberals», que és ben diferenta cosa.
veritable
3. Se descuida precisament del
Social-Democra
partit socialista, que és la
cia, la qual compta amb 75 diputats.
En

«chantagista»

El

són

2.

de «chantage» molt pitjor que el
buidar les butxaques agenes : el

destinat a
«chantage» moral.

socialistes, encara que s'anomenin
socials-cristians. Se tracta precisament del
partit clerical austriac.

no

mena

1913

la unja

artística

j.

MORATÓ

(De La Vea de Catalanya)

Una vergonya
L'onada pornográfica ja va invadint-ho
boscos, en la
•tot. En la solitut deis nostres
pau

dels,nostres

tres

rius,

se

camp,s,

a

sent ressonar

les

vores

adés i

ara

deis

nos

la cobla

grollera, parodia envilidora de
quelcom ja vil de sí. Per la dignitat lite
raria nacional, és cosa de qu_é tot-hom que
s'ha fet o aspira a fer-se un nom en la lite
ratura pensi en la manera de no ser confós
amb els que prostitueixen el seu art fent-ne
indecent i

pastura de bordell. Cal establir una sepa
ració entre els honorables i els indignes.
Abans ja's feia per si sola d'una manera
natural; abans ja se sabía que «cap literat
deis que saben d'escriure» s'enllotava com

quants. I si
uns
clandestinament,
ama
algún ho feia, era
propia
ombra,
per
temor
al
gant-se finside la
despreci
deis
seus
semblants.
j'ustificat
Ara nó : ara els que's dediquen a les arts
de la pornografía, no solament se'n fan glo
«honor», sinó que van per la ciutat
sa i
amb el cap dret i el pit enfbra, perdonant
s'arriben

a

enliotar avui

la vida als misers mortals
ells al passar i

en

els

que'ls admiren i els veneren ;
l'escriptor pornográfic ha devingut una
de quatre

ara

po

remuda per molts ciutadans. I aixe) vé
de que la premsa pornográfica., és, ademés,
premsa de difamació, en la qual s'exerceix
tencia

•IC22ÁIVIIESE4A.

Garantiza absoluta

entre

que's freguen amb
quals n'hi ha més

tots els

losep Carner

e

Llibre deis Poetes

3

Primer ]libre de sonets

5

Segón 'libre

4

de sonets

»

Els Fruits Saborosos
La Malvestat d'Oriana
Les

pessetes

2
5

Monjoies

0'75 cts.
L'Idili deis Nyanyos
Se troben de venda a la Casa Lluis Gilí,
Editor i llibrer, Clarís, 82, i a nostra Admi
nistraeió.

<:›

»1NT

obleetes

Obres

•

Economía

en

els preas

27 Seternbre 1913

CATALYJNYA

507
que afecta

so

El centenario de Ramón Lull
Dentro de dos arios,

en
1915, va a cele
el
centenario
de
la
muerte de Ra
brarse
Lull.
Nada
menos
que
seis centurias
món
habrán transcurrido desde que dejó de exis
tir aquel varón portentoso entre los más por

representativos de la Edad Me
Me consta que la Diputación de Barce

tentosos
dia

•

y

lona, el Instituto de Estudios Catalanes y
todos los elementos literarios y patrióticos
de Cataluna se proponen conmemorar dig
namente aquella fecha.
En

cuanto

Instituto, puedo

al

decir que

sección de Historia y Arqueología viene
hace tiempo preparando dicha conmemora
ción en la forma que cumple a sus fines y
dentro de la esfera de su competencia, que
no puede entender de festejos ni solemni
su

dades

externas y

que ha de

versar

precisa

piencia, Sociedad Arqueológica etc., etc.).
Cada una de esas monografías, prepara
das y elaboradas con todo el rigor del mé
todo moderno, se publicarán separadamente.,
pero con Uniformidad de disposición y tama
no,
y

fin de que puedan formar

a

adicionadas

ser

mando

acerca

de

pea,

los más

aun

Este

es

científico

nuevas

jos

del

extensiones

malogrado

y

su

sorpresas. Los traba

Mateo

Obrador

en

las

bibliotecas de Venecia y Munich, vinieron
a constituir una verdadera revelación y pu
sieron sobre la

explotados
to

a

los

de Cataluna

pista de esos depósitos no
investigadores jóvenes, tan
como

del extranjero.

Dos de dichos jóvenes, los beneméritos
secretarios de la expresada sección histórico
arqueológica, don Jorge R-ubió y Balaguer
y don Ramón de Alós, han proseguido du
rante sus misiones y viajes en Alemania e
Italia respectivamente, esa exploración de
los fondos lulianos, y su cosecha en la Bi
blioteca Real de Munich y en la Vaticana
de Roma

no

ha

podido

ser

más

pingüe.

Otros dos, estudiantes todavía, los senores

Rogent

y

Durán,

han

procedido

a

inven

ediciones que
poseen las bibliotecas de Barcelona y lo
mismo se va haciendo respecto de la Na
cional de Madrid, la Palatina y la del Mo
nasterio del Escorial, habiéndose acordado
tariar todos los manuscritos

editorial, a
tórico-arqueológica del
la base

ner

a un paisano
descripción de lo que se halle
en -Mallorca
(Biblioteca 'Provincial, la Sa

también encargar

pétentísimo

la

com

de

que la sección his

con

quiere po
próximo centena

Instituto

motivo del

de reunir también

blioteca de Cataluna los

textos y

en

la Bi

obras que

posible, no menos que cuantos elemen
monográficos y material de biografía
consiga reunir por medio de fotocopias y
demás medios de reproducción.
Pero en este linaje de conmemoraciones
no
todo debe reducirse al trabajo savant.
Enlazada con el aspecto científico o erudito,
viene un prestigio literario asequible a ma
yor número de gentes, un prestigio religio
sea

tos

igle

la universalidad de la

a

orgullo patriótico

un

y

tradición

una

popular inclusive. Todo ello justifica y
reclama

algo

de carácter

natural, ha de

es

prepare
que

y

aun

como

Mallorca donde

en

No

es

se

difícil prever

y de algún
organizará segura
Barcelona una porción, la

congreso que

o

que,

motivo del centenario

con

acto

ser

realice.

se

externo

mente, vengan.

a

mayor parte de los

panógrafos afines

se

numerosos

lulistas

e

his

tales estudios, espar
cidos por todas las capitales del mundo. Y
? qué más indicado que su viaje o peregrina
ción a Mallorca para conocer los lugares
que el Doctor Iluminado santificó con su
planta y llenó de sus éxtasis y ennobleció
para siempre con la luz de oro de su in
con

mortalidad ?
Esto
a

es

lo que

mis paisanos

se

me

decir, ahora

ocurre

especialmente

y

a

corpo

sus

raciones -Populares,

a
sus
a sus periódicos,
artistas, no para que tomen una
resolución apresurada, sino para que 'estén

poetas

y

prevenidos y maduren un proyecto serio y
digno de la gran fecha que se avecina. No
sería decoroso que Cataluna tuviera que ha
cer

exclusivamente los honores de la

que Mallorca

no

reclamara

en

ello

un

casa y

pues
.

to

principal,

recho,

y

como

le

corresponde

por de

por deber.
MIGUEL S.

OLIVER

(De La Altnadaina).

Ciudadanía
Hagamos examen de conciencia, lector
amigo, y confesemos, aquí entre nosotros,
que

cumplido

hemos

no

con

de

nuestro

ber.

Después

y

nuestro

for

vayan

depósitos

remotos y

y

le

:

se

y

septentrionales.
el gran monumento, de carácter

presada en un punto capital
bibliografía, que cada día

ofreciendo

países

se

rio, sin perjuicio

va

las que

cuerpo

tenga noticias, hasta agotar el cono
cimiento execto de la producción de nuestro
compatriota extraordinario, que cada día se
presenta má(s vasta, extendida e influyente
en todos los viejos centros de cultura euro
que

mente sobre estudios y trabajos de orden
científico. Fijóse desde luego la sección ex
del lulismo

con

otros

un

sia,

el

vantarse

nado

ya

lejos
dugo

la

to

de

cargo
En

de

arios ha vuelto

cuatro

patíbulo.

Tres

el garrote vil,
cuarta.

Se

de Madrid
uno
no

nuevo

y

a

le

ha funció

parece que

encontró,

no

al cabo, al

arios

sejo de ministros que
el cadalso. Como

vacante.
se

habían cumplido

que las dictadas

muerte

Códigos militares. Pero. .Canale
jas se, había comprometido a suprimir, esa
pena del Código penal civil y a indultar, en
tretanto, a todos los condenados. Lo dijo
en el Congreso. Era acuerdo firme del Con
los

está

anuncian el nombramien
Barcelona, porque este
no

según

ver

en

puede quedar

cuatro

y

veces

más sentencias de

en

muerte quedó en el Código, pero
aplica, aquí también, por el ejer
perfectamente legal de la gracia, íba

la pena de
ya

no

cicio
mos a

volviese a alzarse
países en los que

no

otros

se

la abolición del

uso.

Pero ahora la pena -de muerte, la pena
naciones
-tan
atroz como ineficaz, aunque
•

civilizadas la mantengan, vuelve a restau
rarse
én Espana. Y la culpa, amigo lector,
-es
nuestra.
Es nuestra, sí. Porque yo no
sé lo que este Gobierno piensa en teoría,
-aunque presumo que en teoría no piensa
"nada, pero prácticamente no se ha decidido
a negar en definitiva el consejo de indulto
•

hasta después de

tantear

dos

lanzar

días

tres

o

raciones

y

Estoy seguro que

Opinión

miento de

durante

terreno

forma de decla

en

globos
soplaban

oficiosos varios

-sueltos

y

el

exploradores para ver qué
-en el -ambiento público.

vientos

ante

contraria

la

a

de

nena

que

constar

movimiento no ha existido. Lo digo con
amargura, casi con desaliento : tienen razón.
'No 'han faltado los obligados telegramas de
ese

y

éstos fueron pocos. Pe

aun

aparte de dos bravos, generosos artí

ro,

culos del admirable Castrovido, la opinión
en general ha permanecido indiferente.
Y

?

blico

qué

y

dónde

preguntaba
•tú

la

es

y soy

opinión
le

se

Larra. La

yo y

éste

es

?

?Quién

«

encuentra

es

pú

el

? »—como

opinión, lector,
es aquél.
Espana- consiste

nuestros

Gobierno

propios dipUtados

sus

en

derechos, ni siquiera,

de que tratamos,

ese

al

rey,

a

su

como

y

no

en

y

gracia nunca va
amigos»
!Admirable!

a

Se deshace,

Pero

tido liberal
tas,

el

caso

las autori

de

otro y

ha

podido

y

en

esta

Gobierno,

.en

bastante tímido

las

demás,

de

muerte y

el criterio

de Canalejas.

Epoca afirma que hay
que éste decía

y

perjuicio

Iba yo

a

de los

decir que

un

abismo

hacía respecto

lo que dice

y

La

a

ya

misma
entre

cae,

espanol,

hace

no

se

otra

se

que,

cosa

hace
en

que

polvo

el

resumidas
correr

la

par

esta

graciable

nunca

en

va

amigos... La gra
perjuicio de los amigos...

para los

No hay otro. programa. Hasta que tú y yo
ciudadanos nos
y este y el otro y todos los

decidamos

primero

ejercitar

a

el del

nuestros

voto—y

nos

derechos--el

demos

cuenta

LUIS DE

ZULUETA

Madrid 12 Septiembre 1913.

(De La Publicidad).

El millor Café és el torrefaete de La
retlia.—Carme (Davant de Betlem)

es

partido

un
y cuantos

suerte

congéneres

sus

No

es

conservador), Canalejas y Moret, la
haya agudizado. Hoy el partido liberal está
hacerse

agonía.

la
No

se

reduce la división

al de Roma.nones

pó

caterva

en

torno

:

García Prieto. El parti
que una criba.

y

agujereado

do está más
La

dos grupos

a

de

que

ministros

ex

de García

Prieto,

por

se

lo

la pena

hace el conde de

Y no sólo en esto, sino también de un
modo general, según La Epoca, ha retroce
dido el Gobierno. Queda en pie lo de la sór
dida colaboración. Pero en cuanto a las
ideas, es el propio diario conservador el
que confiesa que el Gabinete Romanones no
tiene nada de liberal. ! Lo que va desde la
ley del Candado promulgada por el Estado

los menos, por odio

jefe.

biar de

agru

idealidad

la

aspiraciones a cam
pedir jefatura perso
fracción su inadaptabilidad
sus

Con sólo

nal demostró esa
a

a

reduj:o

política •moderna de bloques, de gru
circunstanciales, para fi

pos, de Gobiernos

deteuninados. Esa pan
un partido, ni, si
quiera una disidencia formal.
Buena prueba de su misérrima condición
es que han tenido que impetrar de Montero
Ríos las tablas de la ley. El viejo político les
ha dictado un programa que no es el pro
grama de los ex ministros que se permiten
nes

muy 'concretos

dilla

el
a

no

lujo

serlo.

proyecto
cuente

y

puede constituir

de pensar

en

?Puede ir

algo

más que

decorosamente

de Mancumunidades

consigo mismo, rechaza

en

volver

contra

que,

Ríos, García Prieto, Barroso, Alvarado
aprobaron la idea o el capricho de
Canalejas de acceder a los requerimientos
de Cambó y la Liga ?
tero

cuen

cia 'desde que

Romanones.

.

en

sin

ni reclamaciones, rectifi
cuestión de la pena de muerte,

lo mismo que

de

blica.

de

grandes protestas
car

provincia

Romanones, despecho,
espíritu de venganza, vanidad, codicia, con
cupiscencia los más, perdió toda importan

tam

aquél.

él actual

gloria

régimen de opinión en que vi
de que en
vimos, nosotros, juntos somos la opinión pú

europeos.
de ahora la dolencia, aunque la
pequenez de sus hombres, supervivientes de
Maura (murió para el partido liberal al
de

en

democracia. Será suya la culpa ; pero
bién es tuya, sí, tuya y mía, muy mía,
del

la

el

Detritus de

ejer

posible que unos cuantos profesio
de la política se sustituyan a toda una

y

cuan

Lo

cia

porque si la

«La

es

Así

quien corresponde

a

antojo de la voluntad 'del cuerpo electoral.

a

Merced a este
danos que callan, que se inhiben, que omi
ten su voto o se lo dejan robar por los caci

éste

conser

eres

sencillo derecho de pe

las Cortes

el programa

y

teoría.

justicia es para todos, la
gracia nunca•va en perjuicio de los amigos».
?Lo oyes, ciudadano lector, si paciente
lector, más paciente aún como ciu
como
dadano? ?Te enteraste bien.? El jefe del
Poder ejecutivo habla como si dispusiera a
rrirá,

absentismo de los ciuda

nales

ra,

liberales ; esto ni debe ni podrá re
eran
petirse; en mi tiempo y en mis días no ocu

...

dades».

ques,

la

liberal. Pero se
se distinguen

esto

en

se

tición que la Constitución garantiza en su
art.
13: «Todo espanol tiene derecho
dirigir
peticiones individual o colectiva
De
mente

elegía

todos los que

antes

Cortes,

en

aun

contentamos

público
privado.

en

-el ciudadano permanece indiferente,
ce

representaCión

Ni

vador! O yo ando muy descaminado o algo
así como «lo justo para todos y lo graciable
para los amigos» me suena a frase de Mau

jefe, en el banquete de San Sebastián, ha
podido limitar sus declaraciones a ésta, ver
daderamente estupenda, que encierra todo
un
plan político :
Imparcial
«Habéis llegado—copio de El
tener

todo el programa

el programa liberal

su

no

era

ría injusto.

y

la ciudadanía. Nos

criticar al

este

por la sola

pasividad de la opinión pública.
Aquella sombra de programa que tenía
Canalejas—el Canalejas gobernante—ha si
queda
do tachado línea por línea. Ya no le
Así
es que
alguno.
compromiso
Gobierno
al

fun
El mal político de
en
que los ciudadanos no

con

prórroga

su

la

con

damentalmente

practicamos

hasta

autoridad del Papa! Pues también esta sin
gular ley pontificia se nos antró en Espana

do

fuerte movi

un

cuidan los ministros de hacer

pura fórmula

espanol sólo,

—a

muerte, el Gobierno hubiese indultado. Bien
se
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el

conse

el Sr. Mon

Y prometido ligeramente lo que Cana
lejas prometió, y zurcido el proyecto de ley,
aprobado ya en el Congreso, ?es dable bur
lar a Cataluna, sumar este agravio, el que
duele con razón al Sr. Alvarado, al de estor
bar, retardar, embarullar lo resuelto y pro
metido por Canalejas

en

la

municipalización

del abastecimiento del agua ? ?Es hábil en
tregar esa bandera al partido conservador ?
Respecto de los puntos flacos de este Go
bierno : política antiportuguesa (ruptura co
mercial, intencionada, bellaca ; traidora pro
tección a los miserables que conspiran con
tra su patria, no sólo contra la monarquía,
campana
y laborantismo intervencionista) ;
de Africa ; complicidad en Valencia -y en
las

Vascongadas con

para

traer

a

Maura

los
en

carlistas,
contra

del

manejos
pueblo y

y

opinión y de la corona, nada
dicen los (prietistas o prietos o apretados. ?En
calzas prietas se les pone cada vez que se
les pregunta : ? son imperialistas en Portu
gal ? ? Qué criterio, qué plan político mi
litar seguirían en Africa ? ? Son lo suficien
del rey, de la

temente liberales para

raerse

de toda

com

el mautismo y con el j'airnisma?
gran
El actual Gobierno, fuera de esos
crirninali
des yerros, algunos rayanos en la
dad, ha tenido en Cataluna, en Asturias y

plicidad

con

Río Tinto grandes, legítimos e indiscu
tibles 'éxitos. En ensenanza también ,ha he
en

27 Setembre 1913
cho algo bueno. Lo harían todavía

romanonistas

los

los

dicen contra lo malo

siquiera

contra

apretados,

peor que

que nada

ya

hace Rornanones ni
la trágica artimana de con

vertir el patíbulo

que

en

plataforma

para

la

dirija Melquíadez Alvarez
nes

?

él

No

es

eso

pactos sórdidos
acabó. Donde

re

con

gran Burell ?

gada,
tres

grupos

:

el ministe

rial homogéneo mientras ocupe el poder y
no haya crisis, pues el que dejé de ser mi
nistro se irá a la disidencia ; el de García
Prieto, y el más considerable que esas dos
banderías, que inspira Montero Ríos.

mentira, en el
partido liberal hay algunos liberales, perso
Mas

como

aunque

decentes

nas

parezca

capaces

de

moverse

por las

ideas, no sólo por los apetitos, estos libe
rales no están con Montero, ni con García
Prieto, ni con Romanones, y, probablemen

agruparían

Villanueva,
de formarse un Gabinete Villanueva-Urzáiz,
Urzáiz-Villanueva, encargado de pacifi
o
car
el Africa espanola, y de poner orden
te,

y

se

concierto

y

en

en

de

torno

la guerra,

el protectorado

en

la Hacienda nacional. Ese Gobierno

en

apartaría

el fantasma maurista, proseguiría

un

Para nosotros,

esa

torta

a

las

condicio

va

;

los

a

Romanones ? Pues todo

creyeron

los III hallaron
bien

en

por Azcárate determinadas.
? ? Vuelve Maura merced

por

y

conciliación de mauristas y liberales. De esa
siniestra colaboración, ? cómo no escribe el
Tenemos, pues,
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encontrar

Car

un

Fernando VII.

que

pero

la teníamos

nos
a

amigos

rejalgar
y

casi

va

a

rez

litiC0

de Azcárate

No parece sino

republicanos

Que

el sacrificio de

esos

desprecia
do. Los amantes de la conjunción liberal
democrático-conservadora, los que tratan de
resucitar, con Maura y Romanones, el ne:
fando, malhadado, fatal pacto entre Cánovas
y Sagasta, los que se oponen a la acción par
lamentaria, a la constituciónde bloques y a
reformistas ha sido

la política hace anos usual
lia

e

Inglaterra,

es

en

Francia, i Ita

natural que

la mayestática evolución

y

se

olviden de

que den por

no

existentes discursos y personas.
La realidad es otra, y la realidad dice
detritus del partido liberal formará
el pedestal del partido liberal futuro, el que
que

este

(De

Cataluna?

narse.

con

A la fecha actual, debes ser muy bien los
términos en que el :problema catalán está
planteado. Los expuso el senor Cambó en
con

diafanidad insuperable:

poder
económico. Entonces surge la protesta de
Cataluna. Pero también el poder económico
a trocarse

en

aspira

a convertirse
en poder político
En
tonces surge la protesta de Madrid. El con
flicto es conflicto de oligarcas. La oligarquía
industrial de Barcelona siente a ratos tenta
ciones de sacudirse el poder político de la
oligarquía de Madrid. La oligarquía de Ma
drid aspira en ocasiones a entrar a tajos,
por medio de las contribuciones, en el poder
económico de la oligarquía industrial de

Barcelona.
Pero ahora ha aparecido en Cataluna una
oligarquía que no es catalana, ni
espanola, en_ forma de la Companía cana
diense de electricidad. Por el momento, los
catalanes están encantados con los advene
dizos. Han comprado los saltos de agua de

tercera

que construyen, conquistan con su munifi
cencia el apoyo de intelectuales, políticos,
ingenieros, contratan con los industriales la
Provisión de energía a precios que entusias-a los fabricantes, trabajan con rapidez,
energía.
Se cuenta, por ejemplo, que en ese pueblo
que será pantano, hubo un vecino, que era
chocolatero, que se negó a vender su casa a
ningún precio. La negativa del chocolatero
hacía imposible la construccion del panta
no. ?Qué hicieron los canadienses? Compra
ron otra fábrica de chocolate y empezaron a
repartir este producto casi gratis. El Choco-

man

,

-
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latero amainó en su resistencia.
«Esto es lo que necesitábamos», exclaman
entusiasmados los catalanes. Los cana dien,
ses están distribuyendo
en Cataluna Varios T
millones de libras esterlinas. Hacen las cosas
en gran escala. Han averiguado,
por ejem
plo, que había en Cataluna ingenieros espa
noles de talento Que casi se morían de ham
bre. Han contratado sus servicios con sala
rios más americanos que europeos. Y hasta
se me asegura que ya no se habla en Cata
luna de la «nacionalización de nuestra eco
nomía». Los intelectuales catalanes parecen
pensar ahora que lo que necesitábamos eran
canadienses que llevaran dinero al país. Y
éstos han llevado, en efecto, tanto dinero,
que a fuerza de comprar pesetas con libras
esterlinas han logrado la baja dé los cam
bios.
Yo no comparto estos entusiasmos. Ya sé

„.

.

-

El País)

los Pirineos, están construyendo pantanos
gigantescos, perforan los montes con túneles
inmensos, pagan con esplendidez las pro
piedades que necesitan, compran pueblos
enteros para sumergirlos en los pantanos

aspira, naturalmente,

.

los Cam-

pos Elíseos ? ?La última cena de los girorr;
dinos ? ?La comida de Pascua ? O lo que
sería peor, ?un banquete más ?

Tú no lo sabes, lector, como no seas capi
talista o ex-ministro, pero el suceso actual
de Espana, aparte de la guerra de Marruecos,
es la instalación en Cataluna de la Compa
nía canadiense de electricidad. A veces
pienso que este suceso está destinado a re
solvernos nada menos que el problema cata
lán. Verdad que nos plantea un problema
más grave, más hondo, más alto: el proble
ma de
Espana como raza capaz de gober

«Castilla consentía en ser tributaria econó
micamente de Cataluna, y Cataluna con
sentía a su vez en ser tributaria política
de Castilla.» Este pacto tácito se presta a
confusiones numerosas. El poder político

DO

banquete progresista de

?Se desnacionaliza.

Chato de Cuqueta, y afirmada y afianzada
en Diciembre del ano pasado, el 14 de Ene
ro del corriente, y en los discursos de Alva
el último debate

;El

correligiona

Zaragoza (1911),

en

las?

tra

saber

la evolución marcada cuando el indulto del

y

que el día 10 de Octubre celebraron no:
cena de las bur
sabemos qué yantares
nos

irz.

5,1Economía. uerilat

en

ells prcus

La Trzglpela es la única funeraria que posseeix Cambra de Desinfecció, no servint 'Cap
arte
facte que no sia previarnent desinfectat.— NOTA: Acurat i rápid servei tant a la Capital
eorn a fóra.
-

-

IUF

que los canadienses están ensenando a los
catalanes a trabajar en gran escala y a apre
ciar el talento. Los catalanes eran demasia
do individualistas, y por eso, atenidos a sus
sociedades comanditarias, no sabían formar
grandes empresas. Por anadidura, ignora
ban el valor del talento y no lo pagaban
como debe pagarse. Tampoco eran innova
dores por aquello de «lo malo conocido es
mejor que lo bueno por conocer». Sus defec
tos eran los defectos de Espana, que en una

palabra

sola
decir

que

esa

compendian. ?Necesitaré
se
palabra es ignorancia? Los ca

nadienses les han dado una lección de he
chos, que no se perderá en absoluto. El pro
blema es el de sí no tendrán que pagar esa
lección demasiado cara.

Porque ahora

van
las cosas bien. Dentro
par de anos, empero, cuando se con
cluyan las obras, empezarán las dificu.ita
des. Entonces llegará el momento de enviar
Sus dividendos a los capitalistas del Canadá,
mejor dicho, a los de Inglaterra, porque el
Canadá no es país capitalista, y supongo
que la empresa estará domiciliada en el Ca
nadá al solo propósito de huir de los impues

de

un

tos
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de

Lloyd-George.

Cnanto mayor haya sido la liberalidad en
los gastos, mayor será la necesidad de com
pensarla con ingresos elevados. Pero los in
gresos son limitados, porque Cataluna no es
América, sino Europa. No es un país que
crezca, como los de América, en progresión
geométrica y cuyo crecimiento permite des
quitarse auna companía de muchas de las
esplendideces que haya podido realizar al
constituirse. Cataluna es Europa, un país de
riquezas limitadas que sólo puede prosperar
a fuerza de método, de inteligencia, de cau
tela: no por corazonadas.
La Companía no podrá contar con un pro
greso geométrico del consume de fuerza.

7rt

Cátedra;

Consiguientemente, tendrá que vender la
que produzca a precios altos. Pero la em
energía
presa quiere ser un monopolio de la

hidráulica de Cataluna y hasta de los me
propósito,
dios de transporte. Si realiza este
a merced suya.
catalana
estará
industria
la
Poseer la fuerza es poseerlo todo o casi todo.
Al principio la venderá barata. Cuando no
basten los precios módicos a repartir los
anunciados dividendos, elevará los precios.
Poco a poco irán a las cajas de una empresa
extranjera los beneficios de la industria ca
talana.
Un día se despertarán los fabricantes ca
talanes con la idea de que ya no son los
duenos del país. Ello les sonará a cosa nue
va. Es un hecho
que hasta ahora eran los
amos. Verdad que tenían que hacer pactos
tácitos con los gobernantes de Madrid, pero
a pesar de todo, seguían siendo los amos. Se

nades dialectals com el maretjar mallorquaa
En altres convindría restablir del tot la for
coro_ co
ma tradicional per ésser eruditas;

rregir.
Orígens
1.—x

dentro de
temían
los de Madrid. No será Madrid, como temían
los de Barcelona. Serán los canadienses, será
una empresa extranjera, lejana, misteriosa,
que se sirva de políticos espanoles, de técni
cos

aún

anos? No será Barcelona,

de la x, són:
llatina=cs. coxa,

como

sus

que al consumo nacionales.
Los catalanes habrán aprendido a traba
jar en grande y a asociarse, pero tendrán
que reconquistar las herramientas esencia
les del trabajo industrial para ponerse en
condiciones de aprovechar lo aprendido, a
a
menos que se resignen definitivamente
verse gobernados desde fuera, como una co
lonia. En una palabra, habrán pagado de
masiado

cara

la lección.
RAMIRO

(Del

DE

MAEZTU

Nuevo Mundo.
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agalla

quexar.

5.—se davant e, i: pisco, peix; nascit, neix;
crescit, creix.
Tarabé de vegades a davant e, i es trans
forma en x; sirnplex, simple.
l'ambé pot provenir la x de paraules ára
bes, COM : albixeres, xarop:
Ele antics escrivíen generalment una i
davant de la x final de paraula, generalit
zant-se després el procediment per diferen
ciar-la de la x de les paraules trotes direc
tament del llatí clássie.

XTV
s

dividendos, lo mismo al traba

jo

quoestiare,

hostiariu, uxer;

espanoles. de periódicos espanoles, Y
de algunos capitalistas espanoles para

arrancar

fraxinu,

cuxa;

frexe,- ortografía mig-eval-; exit, ix.
2.—ps (és fenomen comú a totes les par
les de la península ibérica): ipse, eix; cap
su4.ale, quexal; gipsu, guix.
3.—ssi davant de vocal: bassiat, baxa;
in±grassiare, engrexar.
davant de vocal: angustia, angoxa;

gobernaban ellos. Mandaban.
?Quién mandará en Cataluna
tres

,

En llatí la

a

ss

tz

z

sorda, paró entre vocals

era

torna sonora.

es

s doble de grosso, p. ex., es converteix
senzilla, peró es fa sorda.
bursa,
També dóna s sorda el nexe

La
en

bosa (sorda).
Així entre vocals s'adopta la s senzilla
per representar la sonora y la doble per re
presentar la sorda.
Com a pertu_rbacions hi ha:
IJn mot cora grossu dóna gros amb femení
grossa, grossa. Al fer el plural de gros, es
conserva la safda final i es fa grossos. Perb
pensum, pesu, pes, que te un verb pe(n)sat,
pesa fa el plural pesas sense conservar la
sorda. En hh.,, dones, dues categorías de pa
raules, que han donat perturbacions per
analogía; així nasu, nas, plural n,assos; Nar

cissalWarcisa; prince(p)±issa, princesa, amb
sonora

per dissimilació arab la sorda

an

terior.

Les fricatives palatals.
(sonora) i x (sorda).
-

•

Sán: j
El sb de j prové principalment:
1.—De g llatina davant

e,

i. Ex.: gen,eru,

gendre; genuc`lu, genoll; gen,esta, ginesta;

argilla, argila; 'margine, rnarge.
2.—De i=j. Ex.: jam, ja; jacet, jan;jocu,
loe; majore, major.
3.—De gi=j. Ex: corrí gia, correja; fa
gen±cta, fageda.
4.—De dt=j. Ex.: diurnu, jorn; invidia,
enveja.
El só nascut de g llatina davant e, i, tots
ele idiomas el representen per g. Ele italians
per representar el mateix só davant a, o, u,

Quan una paraula com
per reducció
veja fa el plural, quasi sempre es troba
envejar,
crit en cat. en.veges, 1 també
vegen.

Cal restablir la sorda de la terminació

en
es
en

Será en cat. un criteri tradicional escriure
sempre g davant e, i.
Peró ene trobem anab ele m.ots savis en
els quals gen.eralment es conserva la eti
raología- Queden així algunas poques paran
les d'excenció, que eón casos generalm_ent
davant deis nexes-ect-i-ecc-, com projecte,
pro jecció. Ultra aixó queden algun.s nonas
propis, com Jesús, Jerusalem, Jeroni.
S'han d'acceptar paraules cona mija,llejai
plaja tradicionals, cense que s'hagin de re
butjar les formes barcelonines mitja, lletja,
platja; peró no 's poden acceptar les contami

podent-se tol-lerar comtesa i duquesa
per similitut aro_b marquesa i princesa.
En m.ots savis no's poden tolalerar aquests
canvis; aixi adhesió, i en canvi, admissió,
essa,

dissolut, impressíd.
ni ha una serie de paraules, on s'ha intro
duit una s entre dues vocals; aquí la s té de
ésser

sonora:

Provengalisme,
La z

en

han de cambiar el sig
han adoptat la m.a
teixa solució. Peró els fran.cesos i els hispans
han reeorregut a la j, (etimológica en inots
escriuen
ne

gi

i així

tristitia havía d'haver donat

tristea, cora December s'havía dé convertir
en deembre i racernu en raarn, puix desa-pa
reixen serapre e i ti entre vocals. Abans de la
desaparició hi hauría un só fricada sonor
diferent de la s sonora. Ele andes escrivien
al costat de tristea, prea, raims, veher, per
tristesa,

l'edat

mida

rasim, veser.
fricativa dental.

presa,

era

no

(gist1). E1s7rumanesos

ja, jaure, etc.)
Els catalana da,vant de e, i, tenían una
Predilecció per la g, que empleaven adhuc
en ele casos en que latina. presentés j.
Així janliarius del liad clasic fa jenuariu
en vulgar, en it. fa gennaio i en cat. 9 ener
També juniperu fa en vulgar jeniperu, i en
cat. glnebre (Ex.: Jacet dóna en fr. jieist

com

O

O

7I TM
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seu origen és la e Ilatina intervoeálica,
vegades el nexe ti.
liad vulgar

El
í

a

pace

paze

nuee

noze

vicinu
sauce

quindeci
quatordeci
dommicella
ilicina

convertint-se la

igual

al d'aquella 'letra grega, coro_ també
el trobem en paraules preses del árabe; així:

vezinu
razim
saleze

racemu

Llatzer, dotze, agonitzants,

quindeze
catordeze
domnezella
alezina

sorda (c=k)

en

sonora.

Cau la z entre vocals, peró queda en pa
raules com salze, quinze, cato rze, donzella,
alzina, puix és protegida per una eonso
nant, donara en les altres pau, non, etc.
Així les -dragues paraules que conserven
la representant de la e intervocálica són

aquellos,

on

protegida

per

caure

una

s

en

mote

savis, escrivint organitza.

darrera consonant.

fi há ultra aixó dues paraules aro_b s sor
da, que té, no obstant, un só sonor; en+

BIE.,filateca 99'111Ees- d'Or"
Le

mes

selecta
de les
pta.

1

Ellblliteques

Iterares

e.

dins+arse

per

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

ex.

Una qiiestió que interessa, al traetar de la

Gays de 1913

a

1914

.L.numei de matricrila per a les emcen7an
ces permanente
Durant aquest mes se fan les inscripcions
de matrícula en la Secretaría dele «Estudien:
Carrer del Bisbe, 5, de 12 a 1 del migdia, 1 de
7 a 8 del vespre. Durant el cure la matrieu
lació es podrá fer també en les respectivos
cátedres, enearregant-se'n ele professors. La
matrícula és gratuita i l'assistencia a les cá-,
tedres és pública- Les cátedres permanente

Professor:
de Dret civil eatalá.
don Antoni M. Borrell i Soler.. Diaria, de 7
«Aterren Barcelonés'.
a 8 del vespre. Local:
Comensará el día 1 d'Octubre.
Cátedra de Literatura catalana.
Profee
sor:
don Antoni Bulló i Lluch. Ele dimars,
dijous i divendres, de 7 a 8 del vespre.
«Aterren Barcelonés». Comensará el día
2 d'Octubre.
—

—

Pro
Cátedra de Historia de Catalu.nya.
fessor: don Ferrán Valls y Taberner. Ele di
lluns, dimecres i dissaptes. Local: 4Ateneu
Barcelonés». Comensará el día 4 d'Octubre.
Ademes d'aqu.estes eátedres permanente,
els «Estudis» preparen altres ensenyanees
extraordinarios i cursets especials que aviat
s'anunciarán i serán de veritable interés.
—

Ir-dez- Aleo d'©.—de F. Mistral (trad. Ma
ría Antonia Salvá)
Vida al -fz ao.—Per Joan Maragall.
Sor-3:--n1.9.— per G-uerau de Liost.

i en+fon+sar. Es aixó un fono
men
com la x diferenta de examen (x.,---gz)i
axioma (x--,-----cs); aquesta x és sorda sempre,
m.enys en les paraules que comeneem

EsMilo UnEüGvslllawEg.; C-21allulo

8(50%tedra

una

solució a
escriure z en aquestes paraules. No's pot
escriure z en mote coro transacció fets amb
el prefixe trans; no és, dones, sempre sorda
la

horitzd. No's po
día conservar aquest BO en principi de pa
rauda, pulx en cat. no u teniera, escrivint
senzillam.ent z coin en zel, zona, zoología.
Mes en mig de paraula s'eseriu ara organisa
(east. organiza) per paral-lelisme amb rique
sá (east. riqueza), peró la grafía antiga
era
tz i a voltee z, puix es troba escrit Lleezer,
Lidtzer ha arribat fins a nosaltres. Convin
dría, dones, transeriure la tzeta grega per tz

vocal, queda

altra eonsonant. Es una
l'enseras fonótica í etimológica el
per

z és la transcripeió de la tzeta grega. En pa
raules populars és representada en llatí, per
di esdevingut j en cat.; aixi ten.im la paran
la batejar. Peró anem ale mote trets directa
m_ent del grec. En eat. mig-eval tením un se)

•

Camisería
:orbateria

Boquera

-
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Fábrica de Autcuildiglls -sfyafil-forla
,

ISIZZO

Obradors

a

Chassis de

Barcelona,:

Els mes

(5.11.GR'ER.F.,1)

económics de
neumátics.

Teréfon 8250

essencia i
ómnibus i

tZhassis per

Aigues hipertermals,
natat7sódiques. Sense

de temperatura

600, alcalínes,

bicarbo

afección.-

particularment deis malalts,
-oendre adrnitint com id.entiqu_es
i molt

fente
se

que

s'ofereizen

Ima.glinaria.e,

fent

Telegramas 1 Telefonemes

s

nima- ViellY Catalán. Crid'ém la atenció deis

artilneFals

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

rival Del reurnatlorne, ladlaboteo

del estémae, fetge, =sisa. Aquestes aigues,
de reputació universal, no mes es venen embotellades i les bote
lleá dttén tots'els distintius ab el nota de la eeeIetat Anó
leá•

que

no

en

per
a

que

mes so7,

deisin

marques

A161.21bileS

amb

notas

de

serVei

Per

Sucursal

de fábrica 1.

V.

de 1.

correu.s.

Grupes ma.rins,

plIrret

Levallois

transports

sa,

i de 3 tonelades i sérvei de

Franca:

a

colgegis

de

d'hotels i ambulancies
nitaries..

sor

aigues d'alees

aqiíest 'mercat

geis,

BARCEI CIJA

consuinidórs,

no es

les 'nostres

de

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

Elha...,o, 279

aairretera.)

turi2me

de 6, 15

.1 30 HP.

•.(PL.á--RHO)

Per ca.nots de

de orIezern.

recreu,

transports de passatgers,
serveis de práctics, dé pprts

DE VENTA

A T'017',R PE4RTS

saivament de náuri.egs i áu
xiliars de barco de pesca.

Administració: RAMBLA de les FLORS -18-ent:
bra nova.
Regionalista)
(Publicació

VI U DA

de la 1:liga

J
fi2:_nteeedente
WaneernunItat Catalana.
Lley de Wancopiunitate

MOBILIARIS DE LUXE
CLÁSSICS I MODERNS

Géntims

preuz

EN ESTILS

De

INTER_TORS COMPLETS

-

-

venda

les llibreries y ouioscs

en

-

rnrarRo

TF

SECCIÓ COMERCIAL

:

mrz__TuRALI

IME_IDICIT1Ah
:

RefAr4TE

MOBILIARIS
EXTRAORDINARTAMENT BARATOS
Recomendada por las kcadeniias de Medicina de París y Barcelona, etc.,

METAL-LISTERIA

s.-

LÁMPARAS

ny7Lemns

.1

OBjECTES

D'ART

Y

m...aDaLLns

D

etc.

OR.S..,

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

crónicos
Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos
del hígado y bazo; obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
conges
calenturas
tifoideas,
mago e intestinos, calenturas, depósitos biliosos,
obesidap
tiones cerebrales, -afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas,
NINGUNO.—Como
garantía
de
.(gordura); NO EXIGE REGIMEN
sigir siempre en cada frasco la firma y rú.brica del Dr. Llorach, con el essubstituciones.
udo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y
VÉNDESE EN
Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES

legitimidad,

PARQUETS PLEGABLES (PATENTATS)

—

FARMACIAS, DROGUERÍAS

AldmintstracIón:

Despatz: P1a9a d Catalanya, 7

ISE-a,g,atsmsi 05,2adorst Cansen d cetk-t,

nÓmo 327

sane ~tes, 648

rmtReaLeNri.

estallen
Pdállat° Llorad
Llorad?
Nadie debe

-

su casa

sin

una

.botella de agua

Establiment Tipop-rIfic de J. VIVES- Carrer de Muntané, 22 BA.ROBLON.É...
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