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d'ença que

nacionalismo existeix,

no

el
slan

nos-

pro-

duít reintegracions més pures d'extensions terrals al valor collectin catalanesc, que les assolides pel verb i l'imperi d'en Gambó. D'altreá fraccions catalanistes poden haver sostingut, en les
comodes columnes deis diaris o en l'oratoria avalotada de les publiques reunions, que afirmaven la única, vera i eficaç doctrina de catalanitat, pero el fet
és que les construccions d'aquests homens

han

estat

dolorosament parcials

i sovint transitories: mai inútils, és cert,
‘--perqué el _pronunciar el nom sol de

Catalunya és ja quelcórn d'essencialfecond—peró la Ilur utilitat era

ment

condicionada que engendra fina i
el pessimisme en els rnateixos ,após-

tant

catalana.

tols

tot

incomplets.

En

Camb6

canvi,

la tasca

rea-

a

Conwdeila)

litzada per en Cambó ha tingut sempre
un gran aire
de cosa miraculosa, de
desvetllarnent alegre i formidable, das
sabentament fácil i múltiple i per sern
pre más. Aixó sol, pels que creiem, amb
:invencible serenitat, que la impuresa és
sempre infeconda, sería sintornátic de
la insuperable- catalanitat de la doctrina
d'en Cambó. Pero aquesta prova, és
ciar, no la necessitávem pas nosaltres; i
avui ens és mes grat sentir només una
extraordinaria joia catalana, sense con
siderar ventatges de partit, per les no
ves

victories,

no

Lliga, sino del
talunya que és el
la

del loador il.lustre de
verb essencial de Ca-seu.

L'ideal de la ilibertat catalana

capacitat

tots

fills,

presenta

a

l'extensió

sos

i

imposa

Cam
bó és l'horne que rnés excelsament re
una

en

d'aquesta capacitat.

Tot Catalunya

que encara no viu, l'es
pera: -i -sembla que els altres homes que
hi són anats i hi anirán, rnoguts i tot de
ideals honestos i patrio-tics, puguin no
més

tirar

terra

cacic,

guanyar un
alió que
pintorescament en diem un grop. Pero
la vida, aixó és un altre afer: la vida no
vol migues de coses i somnis de projec
tes, sinó un bell org-anisrne sencer, i
l'organitzador és aquest gran catalá al
qual sernbla que obeeixi la naturalesa
real de la patria.
Aquest gran catala! Quina cosa hi há
en ell que no sigui substancia i
confor
mació catalana? La sena dialéctica sanís
sima arnb tots els daients del seny natu
ral, la sena paraula seca i olorosa corn
.una terra de llum, la seua
forta exigen
cia, la ernoció mai prodigada i en tot cas
ben cenyida amb una mena de pudor
acta,

I cal confessar que

de la dectrilna civil de Pe
guero anetzt nrab la Zurispru.d.lencia

Errfracte

lectura

del dIse=

valent-se, naturalment, del estímul históric, i entregant-se, és ciar, a una fretura, rnai servil sino emuladora, de les per-

tre

de la

'

estimnlant per
que la d'aquestes jornades vivíssimes d'en Carnbó per
les santes contrades catalanes.
A Catalunya hi há encara mil Valors
a desamortitzar,
mil energíes étniques
que només parcialment s'aprofiten; la
honestedat i el treball, admirables tant
sovint en les vides individ-uals, no agoten ni de ilun.y la virtut de la raça: cal
que una forta vibració col-lectiva somagui ciutats senceres, escampalls gradosos de viles i•Ilogarets, perque, renaixent
un sentit de dignitat,
refet un ambient
d'armonía, generat un corrent d'ideal
inestroncabie, sigui la patria glorificada.
Perqué no es mai la patria quelcom de
fixat definitivament i per sernpre mes
gnanyat, sino quelcom que els ciutadans
generen cada día amb l'esforg generós
de la seua ment i del seu voler, desco-
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que s'harmonitza arnb les nostres serra
lades i el nostre mar, amb el posat aus
ter i endreçat de les nostres llars i amb
el só caparrut de la nostra tasca. En la
última ramificació de la subconciencia
d'aquest home hi há mes catalanitat que
en tot un programa d'aspiracións, mal
dament fos—Deu me perdól —el de les
Bases de Manresa.
Per aixó la seua força és permanent.
No hi fa res que la vil calumnia casolana
E posi em. boscades, que l'atzar grotesc
de la vida política espanyola sospengui
sos projectes. Fins
no
hi faría rés ni
que ell mateix, en la febre de qui ha
vinculat la sang i la vida a un ideal, tin

gués

un

desesperança violent
esperit generós pot revelar la

instant la

que en un
fondaria insospitada de la fé: la trans
fusió de la vida pairal a son esperit
dematí
és tant segura que a l'endemá
tornaría la gracia catalana a fer tra
lluent la seva idea i la soya activitat,
subtil. I llavores, passada la turbonada,
tor
encara mes ric d'intuició i de forga,
Catalunya:
reclames
naría a fer el que
Mancornunitats, una col
una gestió de

laboració governamental, unes negocia
cions religiosos o una reforma militar.
1 si tant convenía,

gues, faría

una

una

estona que u

va

Esquerra.
JOSEP

CARNER

que tenfem coses que no‘ns separavera, que
i retranyi en ola cors ds
ens agermanaven,
tots ola catalana, parque tots teníem agravie
comuna que venjar, llibertats com.uns que
recabar, i per natural impuls s'instituí aque..
lla Solidaritat Catalana, I l'instituírem
un rn.oment sentimental, llençarera una ?dls.
mació de fš que retrunyí sinistrament es,
aquell teatro de l'Espanya política, on els
ideals no floreixen, on sola mouen les rase
petites idees i arrelen tota mena de concu

piscencias.
En aquell renaixement

del poble catal,a,
hi foren sola ele catalana ola que treballa.
ron per Catalunya Hi ha gué també un home
11-lustre que no era fill de la nostra terra,
que hi coopera, i an aquest horne abnegat,
avui, al cap de sis anys, vull tributar-li un
homenatje de gratitut que li deurá sempre
no

Catalunya:

me

diments).
Salmerón

era

perb
Da ia

iaa

Reglonalista

paletIts

d.r1=21dtisen792

(Al alsar-se 1 aven9ar-se a l'escena per a
parlar ressonen en tota la sala uiAnims
aplaudiments 1 visq ues).

Senyores,

i cria,tures,
gent de Cornudella 1 deis voltattts: jo vos
saludo a tots, jo saludo a tots els habitants
senyors,

vells, joves

d'aquesta comarca de l'Alt Priorat, comarca
que la Natu.ralesa, ha dibuixat de tal mane
ra que s hi veu de relleu el vostre carácter,
i és per aixó que, per a que perdéssiu la vos
tra personalitat
caldría que s'enfonzessin
aquestes munta,nyes o s'enlairessin acinestes
valls. Es una comarca, aquesta, que vé ca
racteritzada per un terrer trencat 1 abrupta
1 pels esforgss admirables de sos fills. Se din
aval, i quasí pasta com un axioma, que la
configaració d un país és la que fa el carác
ter deis pobles; que segóns sigui la terra
que s veu, així és la estructurade la gent
que l'habita 1 vosaltres, situats al mig de
aquesta Naturalesa dura, forta 1 violentas
n'heu rebut un carácter sanear, resistent
tota mena d'aclaparaments i contrarietats,
com ho heu demostrat am.b el poderós
esforg
que heu dut a termo amb la replantació de
la vinya per qua,si tot aqueix escabrós país;
és el vostre un esforg gegantí, i per oil sol
vos haveu gu.anyat l'admiració de tots; í aixó
fa que jo vos consideri com a catalanistes,
-habitants de 1 Alt Priorat, que vos declari

correligionaria. Parque al replantar les vos
tres vinyes, que avui serien un terrer erm,
hayan fet un acta de Catalanisme, perque el
Catalanisme

no
és un partit que tingui per
MiSSiC) escalar el poder, sinó que és un rn_edi
d'aumentar les forces de vida, d'engrandir
la prosperitat material i moral de Catalu
nya I tots ola hornos que a Catalunya tre
bailen per aumentar la prosperitat moral 1
material de Catalunya, fan un acta de Cata
lanisme. També els obrera de les fabriques
fan Catalanisme peno u_e intensifiquen la vida
industrial de Catalunya.
Vosaltres, gent de l'Ah Priorat, que cense

de vin.ya, hayan fet més que posar-li
riuet de riquesa: haveu engrandit el te

tot

un

Catalaniszne del Priorat

Camba'

el vostre esfore a quest terrer fóra un erra
amb el geganti esforg de replantar-lo cuasi

bé

de la
la nostra.

patria, haveu
Catalunya, parque,

fet més gran
cense vosal
tres, aquest terrer hauría deixat d'ésser una
comarca catalana per a convertir-se en una
estepa, de la qual nchaurlen_ hagut de fugir
fas els bornes 1 on ni tan sola hi haurien
quedat les llegorbs. (Aplaudiments).
Vosaltres heu sigut bous catalana, heu si
gut bons cata lanistes, sense que els ideals
eatalanistes haguessin sigut predicats squí.
Es per aixb que nosaltres avui al parlar vos
no vos direin res de nou, rés que descone
guéssiu_ en son esperit, no vos obrirem cap
horitzó per vosaltres desconeg-ut. Nostres
paraules no serán més que un himne a l'a,cte
més noble que haveu realitzat en vostra
vida, una consagració deis sentiments que
en la vostra actuació vos han animat.
rrer

nostra

Solida.ritat Catalana.—Salraerán

Havieu, vosaltres,

sentit parlar de Cata
els moments d'aquella conraoció
fondissima de catalunya ara_b el moviment
de Solidaritat Catalana. No n'havieu sentit
parlar naés, porque en aquestes altares no
hi arriben els va-i-vens de la política; de les
grana tempestats, deis forts cops de mar, de
les l'hitas politiquea que comraouen la nos
tra terra, no hi arriben fina aquí més que'ls
esquitxos. El moviment de Solidaritat Cata
lana és 1 únic que retranyi per aquestes
r_n_ontany es cora va ressonar per tota la am
plitut de la terra catalana.
Paró el moviraent de Solidaritat Catalana
s'esvai 1 després vosaltres ja no ha ven sentit
parlar més de Catalanisnae. ?Sabéu qué era
nism.e

en

aquella Solidaritat Catalana que un día re
tranyi posant en cornmoció fina ala halaí

d'aquestes muntanyes? Dones, tampoc
l'es de non. per a vosaltres.
M hagué un moment en que, impulsats
per un agraví, tots ola catalana pensárem
tanta
era

un

a

Salmerón.

(Aplan7

un homo que no era catala,
borne d.ideals; que havía predi

sos

una

y©5 lavalst d'a la WffelneMITellaitat
Tzascendental

era

refereixo

ideada particulars, partidistes, en tota
vida en que podía haver errat, per) en
la qual no _hi havía ni una baixesa,, ni una
indignitat. Aquest borne, hi hagué un mo
ment en que va veure que tots aquella ideals
que havía predieat l'haviert portat a la for
mació de partits, 1 s'adona de que mal un
moviment de partits ha salvat un poble.
Dina d'un partit hi há els hornos d'una m_a
teixa manera i no hi há la varietat d'hom_es
que fan un poble. Se convencé de que, per
a que un moviment polític sigui fecond, cal
que tinguí una varietat gra,nclissima, que
scemmotili i s'emr_n_iratili en aquesta nostra
Naturalesa tant variada, tant gran i tant

cat

de Cow.' adelfa

1913

fecunda.
Per aquestes r_n_ateixes consideracions, ell

desítjava que un moviment sanament popu
vingués a regenerar aquesta Espanya
que‘s moría. I al verme el raoviment de tot
un poble que s'alsava, al veure el raoviraent
de tot Catalunya, aguan gratdiós rnovim_ent

lar

de Solidaritat Catalana, oil se va dir: a:1rd)
és lo que jo he desitjat tota la meya vida;
aquest és l'ideal que compre jo he tingut; un
poble sencer que s'alai alhora, afermant la
seva personalitat, i que recabi sos dreta
que, únicament després de lograda aquesta
personalitat i en Posessió d'aquests drets,
els hornea se divideixin en partits dina de
la patria i que cadascú Huid pel triomf deis
satis ideals. (Grana aplaudiments).
?Sabéu, seuyors, per qué morí. Solidaritat
Catalana, per clue va desfer-se Solidaritat
Catalana? Morí parque al constituir-la hí
parlá més el cor que'l cap, i el cap i el cor
han d'anar sem_pre junta en igual proporeló
per a fer una obra sólida Eran tanta els de
sitios que tapiara d'anar junta, que Dogas
preocuparem m.és que d'anar junta, sonsa fi
xar parqué
hi anavera; el desíg de convi
vencia predomin.ava sobre l'ideal quecns
unía; anavem junta i cada 15. de nosaltres in
terpretava els capítols matriraonials d'una

diversa; porque aquests capítols
vin
oren d'una vaguetat excessiva Per aixb
gué la desfeta de Solidaritat Catalana.
manera

Manceraunitat Catalana
Al desfer-se la Solidaritat ala patriotas ca
a
talana que estirnavem, per damunt de tot,
Catalunya, se`ns plantejá, el Problema de si
deis
haviens_ de renunciar a l'acció conjunta
aquel'
catalana o fer una obra partidista. Ea

el

raoment de crisi, nosaltres tinguerem
vosaltres
mateix problema que varen tenir
vinyes,
matar
les
la
fil-loxera
vos
va
quan

4
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de Si ha-vi-en de renunciar per a sempre al
conreu de la vinya; problema que vosaltres
decidireu amb la determinado de replan
tar-les arab mis cepa en els quals no hi po

gués res la fil-loxera.

Dones, nosaltres i.nguerena el mateix
va
lor que vosaltres; nosaltres ens conven_cé
rern de que calía anar a fer una nova
Soli
daritat que tampoc pogu.és agafar la fil-lo
xera; que arribessim_ a la concordia i a la
unió, buscant-les no en el fet d'anar junta,
sino fixant un programa, amb una afirma
cid conjunta, un progran3.aram.b el
qual tots
conformes
'.
Ja tinguessin destar
Jai
-

I fou aixis, senyors, C0721 se elaborá el
projecte de Mancomunitat Catalana. Al fer
les bases de la Mancomunitat Catalana, no
ens preocupárem de fer una aliança de par
tits, ni unes bases de partits, sino ajun.tar
nos tots els partits catalana per a definir i
concretar aquella que era la primera refor
ma que desitjavem per a conseguir la pros
peritat i la grandesa de Catalun.ya.
ni havía molts punta que podiera escullir
per arribar a una conjunció d'acció entre
els catalans, perqu_e n'hi há mona que`ns
lliguen i agermanen. Podíem triar la vindi
cació de la liengua catalana, l'amor a la
nostra Ilengua, que és un dels punta de rol
vindicado que més uneix 1 agerm_ana a tots
els catalana; i malgrat aixó. deixárem de
fer cap afirmació referent a l'idioma:, -par
que l'Idioma catalá, la 'lengua catalana,
está definitivament salvada a
-

Catalunyai

no

havem de preocupar-nos-en peroue -la

llengu_a catalana, cora a cosa natural, se
venja de les infidelitats Que se u fan.
Si el pages no treballa un arbre
com
sa
naturalesa, exigeix, l'arbre's venja del pa
ges no donant-li fruit. La llengua catalana's
venja deis catalana que la traicionen, con
demnant los a la impotencia. Hl han, per
desgracia, moltes families que malmenen
als

seis

fills educan.t los

en

el

correu

d'una

llengua que no és la Propia, i jo dem.ano:als
barcelonins Que 1:n'escolten que'm_ dignin si
hi há,, si hi ha hagut gaires -catalana, edu
cats en el menyelereu_ de la seva llengua,
que ocupi

un lloe
eminentn en cap ram del
saber humá; si hi há cap gran advocat, cap
gran industrial, cap gran
polítie que essent
catalá hagi tingut una
educació a la caste
llana.
I aquesta ha sigut una de
les causes de

que

en

la renovado

constant

que está-

Su

frint la vida de la riostra, ciutat de Barcelona
no schi
hagi format una aristocracia.
Allí ene coneixem tots, i
?quina son ele
que s'imposen? No eón
pas els barcelonins
Són gent de l'Empordá,
del Priorat, de la

Segarra, gent
Cataluny a que

de totes les comarques de
han tingut des de petits una

educado exclusivament catalana. Nostres
Pares ens han
do-nat el carácter, la virilitat,
'Por aixó ens hem imaposat. (Grana
aplau

Catalunya,

qui proposés que

panya.

bles que amb la seva miseria no havien po
gat ni atendre les cárregues públiques dele

en la cortstitució política i.adm.i
nistrativa d'Espanya, no és una unitat; i al
formular aquest non programa de conjun
ció, que tots els partíts catalana senten com
a base pu_rame,nt
primordial, assentaven la
grandesa futura de Catalunya en el fet de
la unitat de la patria catalana, dina d'Es

tots aquests 7 ó 8 pobles de
Priorat, rics i pobres, barreg-essin llurs
intere,ssos, formessin una caixa comunal, i
que ele diners de tots, entre tots se repartis
sin. ?Qui`n beneficiaría? Els que més diree
tament en beneficiarien serien aquella po

Jo cree que han d'existir les provincies,
peró també cree que hi há d'haver organis
mes que representin les
comarques mes vi
ves, més ben delimitados que les provincies.
Per?) aixfs com hi há d'haver comarques i
provineies, perque les necessitats adminis
tratives ho exigeixen, hi ha d'haver també
órguens administra,tius a l'ascendir en el
concepte d'organitza ció social, órguens que
encloguin el concepte del ree,oneixement dé
la patria, de la n.acionalita,t; hí ha d'haver
un organisme que enclogui i coordini
ele es
forços sencers de tota la nostra patria ca
talana.
aixó és lo que dema.,D.em amb la Manco
munitat, 1 a:izó és com justa,ment deja la
amich Albafull, lo que un politie de Ma
drid no ha volgut reconeixer, ni enten
dre, al dir que era aspirado nascuda a Bar
celona. Peró jo diré una cosa: de tots ele
que inspirárem el projecte de Mancomuni
tat Catalana, Drobableraent no n'hi havía
tres Que fossin filie de .Barcelona, i en tots
hi havía la representació integral de Cata

respectius naunicipis.
Peró aqu_est acto de generositat del poble
ric li hauría ta,mbé sigut profitós an ell.
Imaginen-vos que aquest poble ric estés si
tuat al bell mig del Priorat. Dones li interes
saría que en la comarca hl haguéa bonos
víes de comunicado per a que els sena pro
duetos agrícola poguessin amar ala naercats
mondials a..m_b facilitat, qu_e'l comerç pros
perés, que s'hi establissin industries agríco
lea; li interessaría que ele demés pobles se
enriouissin també per a que llurs vin_yes se
avaloressin rnés, clueca conreuessin segons
els darrers avenços de l'agricultura, que pro
duissin més; porque aixís la riquesa hi aflui
ría per tots indrets i qui sería beneficiat se
rien elle prineipalment.
•

Barcelona i ele pobles
Unitat de Catainnya

Dones, aix6 mateix-és lo Que Dassará amb
la Mancomunitat. Entre Barcelona i ele res
tants -nobles de Catalunya és impossible que
hi hagi res en eontraposició, perque Barce
lona no és més que la suma de Catalunya; un
any en que no eullin avellanes, Barcelona
secn sent deis vostres dolors; totes les des
gracies de la terra catalana repercuteixen a
les butxaoues deis comerciants bareelonins;

lunya.
A.mb la Mancomunitat, si an algúcs per
en apariencia, és a Barcelona, si bé
indirectarnent en reb un benefici, i qui en
surt beneficiat, directa e indirectament, eón
els pobles de totes les comarques catalanes.
Vos ho explicaré amb un exemple:
En aquesta comarca de l'Ah Priorat la.
N'aturalesa hl ha posat grane serralad_es de
mantanyes que son un poderós obstacle per
a
la comunicado amb ele demés Dobles
de la provincia de Tarragona, i abans de
construir-s'hi la carretera, ele obstacles eren

judica,

a Catalunya hi há bonos enlutes,
més
ven.en ele indrnstrials i comerciante de Bar
celona. Entre Barcelona i Catalunya hi há

miau

una

perone

pot tórcer

-

1.1/adrfd. i

Espanya

Sí Madrid, respecte d'Espanya,, se trobés
la situado de Barcelona respecte de Ca
ta,lunya, tingueu la segu_retat de que no
existirien molla dele problemes política que
están plantejals en nostre -noble; se'n plan
tejan:en d'altres, Deró no alguns de gravís
sims.que ara ten.ina plantejats.
Si Madrid los la capital efectiva d'Espa
nya, si a Madrid al afluir- hi tota la riquesa
espanyola en tornés a sortir escampada, pu
rificada, intensificada a tots els altres in
en

més'one miseria.
que hi

se

Venim, dones, a demanar que aouesta
unitat catalana Que tenirn en l'ordre econó
milc la tinguem en l'ordre -oolitic i en l'ad
rainistratiu, i aixis poder-vos tornar amb es
creix tots els beneficia que de vosaltres re
bem. (Grana aplaudiments).

de major considerado. Imaginen-vos que,
entre'ls 7 ó 8 pobles de 1`.A.lt Priorat, n'hi
hagués 1173 on haguessin an.at a viu_re tots ele
Propietaria d'aquesta comarca, i que en els
demés pobles no hi haguessin quedat més
que'ls masovers, és a dir, ele que no sonríes.
Aquel' poble on vi:arfen ele propietaria se
ría molt rie, i aixó :Caria que'l pagament de
tributa los cosa senzilla, m.entres que en els
altres pobles, on sola hi viurien ele Pobres,
la cosa sería d'una dificultat enorme. En
aquell Doble deis ríes, hi hauría tota mena
de comoditats en la vida social, tota mena
d'ensenyan ces, tota mena d'elements de el
vilització; i en ele altres pobles, en ele deis
masovers, en ele dele pobres, no hi halaría

Imagineu-vos, dones,

perfecta comuniat d'interesaos,

les ibis de la naturalesa res
ni violar.
en

hag-ués aquí

diments).

Cora els pa,gesos

ele arbres per a
ele pares í mares que es
timen a llurs fil s comprendrán que, per a
que aquests siguiu
forte en la Malta:, per la
Vida, cal que des de
l'infancia no se'ls vio
lenti el carácter ni
l'intel- ligeneia; no se li
prengui a l'infant la 'lengua propia, que és
eará.cte,r, més necessari que'ls in
teresaos queja poden
haver lleg-at els seus
Pares.
bé, molt bé; aplaudiments).
que

conreuen

donguin fruit,

Per a l'unió
deis catalana eercávem una
altra base, que és
l'afirmació de la mateixa

Catainnya. Catalun.ya és
Ilengua; és un dret i és

un

una

i és una
historia. Perb
-nom

Jcirîti
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TALUNiTA
drets d'Esnanya, no hi hauría aquests pro
b'emes origivats per la miseria que tenim a
Es pan y a.
?Saben_ que cap deis productes del Priorat
ha gi anat a Madrid? ?Sabeu_ si les c mires
que haveu de ier per a sulfatar les vostres
vinyes les fea a Madrid? N5, perque entre
Madrid 1 Espanya no hí b cap corrent co
mercial; Madrid creix 1 prospera quan més
s'enfonza Espanya; Madrid sería, Madrid
podría ésser un herrn al mg d una Espanya
rica perque no hi há cap relació ni corauni
tat d interessos entre una i altra.
L'.1!",stat

espanye,1

1 la MancomunAat

Amb la Mancomu_nitat, ja vos ho deja
abans, venim a marcar una direcció abso
lutament oposada a la que han tingu.t tetes
les idees polítiques que han agítat la vida

pública espanyola.
Fins

ara

a

Espanya s'havía, partit del

principi

de que 1 Estat h ) era tot, era l'em
presa ri de tot'Espanya, el propietari de totes
les Espanyes L•Estat recaudava tots els im
-postos, reculiía rota la vida nacional era
qui feia tots els favors; peró com que l'Estat
quels hemes
com
s'encarna en els hornee,
Eón pecadors 1 flexibles, dins de lanostra
vida pública espanyola, tot el concepte na
cional sha ciescumscrit en apoderar-se del
Gevern, per a governar en profit deis partits
'que usufructúen el poder. i per pa,rt deis ciu
tada,ns en fer tota mena de humillacions, de
claudicacions i baixeses per a obtenir de
l'E-tat i deis homes que'l representen una

consideració,

una

misericordia,

un

present

que els dones com a caritat lo que tenen
dret a obtenir. (Aplaudiments).
Les Mancemunitats són tot lo centran: que
cada regió sigui mesiressa de sí mateixa,
que ella mateíxa es faci la felicitat o la des
gracia ?Que hi há una regló mes treballa
dora? Que trobi en el seu esforç una recom
pensa en la majer riquesa, que atresori, en
les majers venta,tges que la civilització
proporcioni amb la profasió de serveis pú
blics.

?Que hi há una regló que no vol treballar?
Q e trobi en l'abasdó d'a,quests serveis
públics un cástic 1 un estigma.
Es norma de totes les lleis civils 1 de tetes
les religions el prerai i el cásticr l'estiran.' 1
el prerni a les obres bones i el cástic a les
obres dolentes.
En un país centralitzat com Espanya tot
succeeix al revés. Els pebles que's cuiden
de treballar, aquests eón ele que tributen_ a
lEtat amb el producte de sa riquesa 1 no
dreiXen les files de l'exércit amb ele seus
fills; aquests són els qui no infiaeixert en els
destine de l'E,stat, eón com si diguessim, ele

eastigats.
Cataluzi_ya ezemple de civismo
Les Mancomunitats, senyors,
virfen per

a

que a

no

solo

ser

Catalunya tinguessim

cacre'l combatin h.onradament, que l'oposa_
ció sigui noble; que si secas odia el sea odi

que
polítics, el catalanista sería un partit
predicaría amb l'exemple, 1 S'ha vist sempre

neixi d'un. convencirnent Lo intolerable,
senyors, és que sense un convancinaent, 5e
se un ideal contrari, per naiseries de balan

paran
que un exemple val més que tetes les
salvará
les. Amb el sistema regionalista se
Espanya.
i regenerará 1 engrandirá
El

ceigs polític,s, s'estigui jugant

reg,ionalisme i l'agricultura

Peró, senyors, si aixó que nosaltres afir

polític és lo que está
El regisme centra
deis lati
lista en la política és el regisme
rústiques
Un amo
propietats
fundis en /es
territorio, té
que és propietari (Piran:tensos
molts masovers neró pobres, car no tenen in
terés en conreuar-lo degudam.ent. Tenen
mem_

que passa

passant

en

en

lo

l'agricultura!

afany de treballar, sabent que deis fruits
que produeixi el terreny ne tindrán una
part ells. No troben gust en el treball quan
l'arnés cobran un jornal miserable tant si hi
há bon.a cullita,, com. dolenta; tant si el sen
treball és profitós, cona si és estéril I vejem
Espanya,
com aquests propietario de mida
de provincias senceres, se van arrainant;
propietat d•un
corza d'aquestes comarques,
sol amo, tota la gent n'emigra i ernprén el
Aquí a Catalunya a,ra'o un terror més
abru.pte, tata ella está transformada en un
perque l'organització de la propietat
catalana assocía l'aparcer a lamo. El con
tracte cd'aparcería» o de crabassa ren_orta» els
converteix en amos i fa que estiguin inte

jardí,

-

juga

(Grandiosa °vació).
D'aquí a una setnaana s'obrirá el Parla
mena Tenim la promesa, i jo la tinc perso
nalmen_t. d'una manera categórica, deis pro
pis llavis del presídent del Consell de mi
nistres, de que al primer dia que s'obrin les
Corts se posará a votació el projecte de Man
comunitats. Aquell será el rn_oment decisire
el raoment en que's jugará la sort d'a.qu_esta
reforma, en que tete ele partits político copa;
nyols definirán duna vegada la saya acti
tut davant d'aquesta aspiració de tota la
regló catalana. Sabrem quino eón ele que,

que la terra sigui ben conreuada
produelxi
fruits en abun.dor, perque saben
i
que d•ells els en pertoca una part.
aquest exemp e que ofereix rorgartitza
ció de la nostra classe agrícola, es l'exemple
que n.osaltres volena practicar dilas de la P0-11 ica espanyola. Que siguín aparcero de
en

l'Estat tetes les regions; que en la recaaida
ció de la contribució territorial hi tingues
sin una part, 1 arnb la part d'aquesta cullida
se qu.edés a casa riostra 1 la convertíssim en
minores, s'empleara:en en obres i en pro
gressos feto per nosaltres mateixos.
Tindríem que`l pagament deis tributs no
sería tant dolerás cota ara, perque al costat
del pa,gament, hi tindrlem el prerni duna
railiora, pública de la

se

lliberais que ara les entrebanquen..
Aixó és mil vegades mes gren que lo que
fa en Montero Ríos, perque l'actitat dele
conserva.dors no naix d'un convencim.en.t,
sinó que obeeix a una conveniencia, i no hi
háa Espanya, cap honre, encara que sigui
dele más emínents, que tingui dret a sacri
ficar a una conveniencia seva, o del seu par
tit ele interessos suorem_s de Catalunya.

carní d•América.

ressats

cona

anab Catalanya (Grandiosa ovació, visques
a la Mancomunitat).
Aquí s`ha, parlat malament den Montero
Ríos, i jo vos clic que en Montero Ríos és un
deis pocs polftles d'Espanya que, davant de
les Mancomunitats, guarda una actitut cla
aquesta ac
ra i definida; ha de respectar-se
titut, que tant pot ésser fila d'una ignoran
cia, com d'un errat conveneiment. Eh l sem
pre ha sig-u_t i s'ha declarat enemic de la
Mancomunitat, Jo no sé com calificar la
conducta que en aquest assu.mpte están se
guint ele altres homes polí tics.
Qaasi tots ele político espanyols les han
votades un día o altre les Mancoraunitats.
Recordeu els vote dele contservadors en les
Corte darreres. Recorden ele voto de naolts

respetuosos, s'inclinen davant la volu.ntat
sobirana del poble; sabrem quino són els
que, per conveniencia de partit, consideren
que's pot menyspreuar 1 burlar la voluntat

qual en participaríem.

de

Catalunya. (Gran

aten.ció.

Je cree Que abatas de que aquest día, arri
bi, cal que Catalunya, duna manera serio
atribuir
sa i mol t solemnial, que nos pu_gui
amenaaa, pere que denaostri una gran
díssima fermesa de sentiments, ratifiquí la
seva adhesió al projecte de Mancomunitats.
Tenim noticia de que d'aquí a pocs dies els
presidente de les quatre Díputacions catala

(Gran atenció).
I ara, al pagar, no veiena la manera com
s'esmercen ele noetres diners. no vele/u la
má que`ns ele torni en obres i minores.

La Mancomunitat -1 ele politice
El projecte de Mancomunitats, cona vos
deja fa un m.omen.t, ha sigut apoiat per Soto
ele partits polítics d'Espanya, peró amb les
Man.comunitats, senyors, está passant una
cosa que ja quasi arriba a ésser intolerable,
1 que als catalans secris acosta el moment de
pendre una a.,ctitut extrema i decisiva. Jo
admeto la quita Ileial dele ideals, peró mal
la guerra deslleial que`ns hi fan; jo admeto
que'ns combatin el nostre projecte, pero vull

organitzarán un acte en el que tetes les
forces representad:ves de Catalunya estarán
unides i agermanades, 1 d.ernana,rán les ad
h.esions de tots els Ajartfaments de Catalu
nya.
nes

indlca,ció
no haig pas de fer cap
l'Ajuntanaent de Cornudella per a que en
Cree que

aquest acte no hi falti el seu concurs. Sé,
r_n_olt bé, que sería ofendre`l 1 que solament

la

instru_cció pública al gran que's mereix per
lo que r aguem, tinssuessim les carreteres
ferrocarrils i tots ele serveis públi es que de
terminen i fizen el gran de progrés
za.cia dele eobles, siuó que Ctatalu.nya, amb
la Mancornunitat posaría cátedra, de civis
E=panya El día que la Manco
me en tota
munitat fos esta blerta a Catalunya sería un
estímul per a que s'are Os a institu.int Man
cornuei tate en tetes les iietnés regions dEs
panya Catalunya salvaría a Espanya, per
que contrariament a tete ele antics partits
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CATALUNYA

ara haig d'estimar-li el seu zel patribtie que
prou ha mostrat en tots els moments.
Jo conflo que quan sigui l'hora arribada
haurá, a Catalunya, m.és que una veu
no hi
uriánim a favor de la Mancomunitat.
I allavors els parlamentaris catalans ani
rán a Madrid amb una forga poderosíssima,
perque portarán amb ells la voluntat de tots
els catalana, parque les Corta sabrán que
per nostra boca hi parlará, per manifesta

recenta, tota Catalunya.
que's logrará la victoria. La Man
comunitat será nostra. Jo cree Que ten.im
aprop el dia en que'ls catalans tots aeoblats,
tots junta, treballarem per casa nostra,. Di
vidits en lo que`ns separi, peró collaborant
1:ots al engrandiment de la nostra terna,
cjó
Jo

cree

prepararem

la

Catalunya

rica i

plena

de la

517

cangó,

1 prepararem_ 1<escola en la qual 13.1
aprenguin aquestes pobres regions cl-Espa
nya que jo cree que no parlen parque hí 11a
qui els usurpa la veu, i aquesta veu usurpa
da té sbn.s de malediceió contra nosaltres,
perb que quan_ elles puguin parlar, que será
quan callin

els que aval ostenten una re
presentaeió que han usurpat será per a
donar les grades a Catainnya que ha,urá
atuít l'enenaic C011115_ de tots els espanyols,
rt.areant el camí que han de
seguir tots els
pobles d'aihanya des de el Mediterrani a I'
Atlántic, des del Pirineu a Gibraltar.
(Grandiosos aplaudinaents i una entusiasta
ovació que dura llarga estona,. Un gran
aplec de personalítats a l'entorn del senyor
Caminó Ii dóna efasives enhorabones 1 afee
tuoses estretes de má).

joves «aixerits» («vi
castella) s'han fet reformistes
han iniciat aproximacions amb els le
rrouxistes: i els joves puritans han prés
una

distinció: els

vos)) en

o

orientacions vers la Unió Catalanista
el Socialisme.
No vol din aixó que no romangui una
encara interessant numéri
cament, en el partit esquerrá, el de les
tristes Assamblees. Peró un seny exqui
sit es necessari perqué aquesta massa
no s'esvaeixi
també, derivant principal
ment cap al pessimisme i Pinacció. Per
aixó, Púnic recurs
és doloros potser
per l'amor propi esquerrá, penó no hi
há més manera—és pendre exemple de
Ja Lliga Regionalista i preocuparse fon
dament d•estatuir les bases de la cultu
certa rnassa,

—

catalana; d'exercir, gairebé subrepti
ciament, funcions directores -del cós
social. Aixo, és dar que
rnés és pos
ra

no

II i clarrer

•

1-Ji há partits polítics que els escau
arribar al detall concretfssim deis seus
programes, al rninuciós articulat de Ilurs
desigs; el perill d'aquests partits és l'es

horitzons, la menys-va
l'ideal, la pérdua de la gene

quifiment
loració de

deis

rositat renovelladora. N•hi ha d'altres
en canvi que per estona no poden donar
perfectes precisions a llur ideal, essent
los abans que tot necessari crear un estat
febrosenc i ardit amb l'obsessió de l'idea
nova, per graduar-ne acabat les rnani
festacions d'irnperi. I el dany, el perill
que sovint amenaga aquests partits és la
incoherencia, la indiscip:ina, el desor

dre.
Per natura; el catalanisme pertany a
aquesta segona mena de partits; és deis
que creen grans commocions en els cos
sos socials obevnt a una videncia segura
pero inconcreta. El polític, doncs, hi té

d'atendre

que la exagerado de son
i tot dintre la més excelsa
acabi en la mes dolorosa es

a

principi, fins
bona fé,

no

terilitat. La

Lliga Regionalista, entitat

magistral,

i única que sigui auténtica
rnent política dins l'aspiració catalana,
ha arribat a un admirable equilibri, com
pensant el sentit que podem dir-ne d'es

piritual revolta, arnb l'afirmado positi
víssima de les creacions de cultura. La
crónicarnent deplorable deis
serveis de l'Estat espanyol ha perrnés
als hom.es il lustres de la Lliga Regio
nalista, al ensems que reivindicaven la
categoría i prerrog-atives nacionals a Ca

situació

r\1

talunya, crear-hi amb relativa facilitat
belles institucions,
la fundado, orga
nització i exemple de les quals, ademes,
en

s'ha acreditat
per

Catalunya

que

vingués

Egludig MIEL

que

capacitat
no

de govern

estava de

completar

a

la

rnés,

volun
tat. L'efecte d'aixó ha estat l'admirable
educació política de la host de la Lliga,
i la seua immediata, si convé, capacitat
de poder.
seua

L'Esquerraha procedit contrariament.
Al

principi

de revolta que entranya el
afegit al principi de
l'arcaica revolta republicana, i aixó diem
no en el sentit de creure caducada aques
ta forma de govern, sino perqué el re
publicanisme deis nostres germans na
cionalistes és realment d'una modalitat
arqueológica. Un jove esquerrá avui té
d'ésser revolucionariarnent ambidextre;
de l'una banda conspira amb el Dr. Mar
tí i Julia i de Paltra banda amb en Ru.deric Soriano; no li resta cap rná vaga
tiva per fer un altra cosa qualsevol.
Aixó, a la Ilarga és fatig-ant i la vida de
tabalot, en el fons, és ombrívola. L'es
perit hurna viu de l'afirmado i de la for
ga creadora, i si se'l nodreix d'inanitat,
acaba per canviar de dispesa. L'historia
de la joventut esquerrana, veuselaquí:
A un període sentimental i cridaner, suc
ce1 un període d'exacerbado, fins a la
ronquera, l'atac personal violentíssim
la calumnia, totes les desesperacions de
la veu i de Pesperit, En acabat, un gris
apçanament ha succeít a totes aquestes
tararnbanades, i s'ha comengat d'operar

Catalanisme hi ha

Ileal sentit de coPlabora
ció i regoneixent, sino teóricarnent en
les línies de conducta, la categoría del
ideal nacional com ben superior a la de
la forma de govern.

Al, ro.:

un

Aquest sistema, adernés del seu valor
és Púnic que permetría en Pes
guerra Pestatge deelements jovengans
de positiu valor intellectual. Can Paspi

polític,

ració mundial de les joventuts contem
poranies és la cultura; -i una ánima gene
rosa que senti dins ella la saya ascendent
deis vells dalers no pot romandre en un

partit dernocrátic

que avui és gairebé
actuado com el le
rrouxista. Que no s'oblidi aquesta ne
cessitat imperiosa, aquesta benaurada
necessitat imperiosa del temps.
Un sol home dintre Pesquerra catala
na podría avui representar
aquest sentit
amb la doble forga de l'exemple i d'una
autoritat histórica. Aquest home és En
Pere Corominas. No és que En Cororni
nes sigui un valor polític cornplet
ni que
la seva preponderancia hagués de ro
mandre consolidada definitivament, no;
peró amb una mica d-esforg ell podría
ésser el capitost del moment i fer un bé
extraordinari a Catalunya. Arriscaría
molt; arriscaría la impopularitat. Pero
podría assotir un bé immens: la norma
lització de la política catalana, la Iliber
tat patriótica que s'assoleix per
l'exten
sió d'un nivel' mínirn de delicada con
ciencia. 1 sembla que Pimperatiu nacio
nal hagi de dominar tot dubte.
tant analfabet
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tirnesssin els severs, 1 jo voldría

ser beat
tú, car tú ets bo, i jo t'estimo, i per
culpa de mon neguit sens remei tú era
desprecies; i vet'aqui que ja al primer
com

e2

El beat.—Gom és bella la munior deis
homes movent-se sota la munior de les
estrelles! Quiseún du al dins el sagrat
delit de viure, 1 tots roden i s'a_fanyen,
per la divinal empenta.
El neguitós.—Com és gran la miseria
meya! Voldria que tots els hornos cm
tinguessin per amic i totes les estrelles
per germá. 1 heus aquí que jo soc muti
orb i balb i sord davant les generacions
humanes; ilord, dens, opac i grávit sota
les llusIsors divines.
El beat.—De que't serveixen les ales
del esperit, tú que enteles de bafs de
tristicia la serena matinal 1 la solenmial
posta? L'enea afora les vils engunies i
esplaia't en el somriure meravellós deis
eels 1 la terra.
El neguitós.—Ai que no tino Prou lia.bis per xuclar tota la bellesa del mal!
Al que no tino prou plors per plorar la
dolea amargor de la posta! Al que no
tinc proa ulls per penjar al cel! Al que
no tinc prou braeos per abraear la terra! Al que tot aixó passa i s'esfuma per
mí! Al que fuig el mornent i jo estío 111gat i trabat an-ib les cadenes pesantes
del Temps 1 del Espal!
El beat.—No comprenc les teves tortures. Oblidact de tú rnateix 1 anéga't en la
gran harmonía.-0 be ele teu neguit és
una flestornia, home soperb. Vols acás
poder capgirar a ton albir Pordre de les
coses 1 fer-te senyor i dominador de les
esferes?
El neguitós..—No vull sinó ferrne senyor i dominador de mí mateix. Jo cm

persegueixo

a

mi 1

m'escapo

sernpre.

fét dins la meya ánima i no cm
trobo en lioc. Com. més endinzo, mes
avenes, i rnés pregons. Sento crits allá al
fons insondable. D'aquests crits que sento, quin socio?
El beat,—A. fora deliris. Vols trobar.te

Jugo

a

rosades es
tu mateix? Mira les caros
Tú
i ningú mes
perant les teves besades.

a

posarás.

convida a
besar-la i jo em sento en dáute amb to
tes les cares. Cada flor em convida a olo
rarla, 1 jo em sento en deute amb totes
les flors. Cada horno em convida a fer Ii
bé, ijo ern sen.to en deute arnb tots els
homes. I de cares no besades, fiors -no
olorables, honres no afavorits es forma el
collar de mes tortures. Em dono tot i soc
insolvent.
El beat—Ets un covard que plora la
seva covardía en lloc de llenear-se fra,nc
i valent a la vida, O ets un tenierari que
voldries l'omnipotencia i oblides la limi
tada condició deis homes.
El neguitós.—Si, la meya condició és
limitada, !pero és que la meya conciencia
no en té de límits!—Ara has fet bé—em
diu,—peró poclíes fer rnillor. Estás fent
argent: peraué no fas or?—Estás fent or:
perqué no fas tonacis i diarnants?—Es
tás fent topacis i diamants: porqué no
fas aire i lium del cel?—I jo no cm per
dono el no fer aire i lium del cel quan
faig topacis i diamants.—En canvi trobo
als violents :Vals fornicaris mil disculpes.
Sois jo, quan aixafa mon peu una for
miga, hi poso tota la malicia del infern.
El beat.— Peró si tú dores als bornes
ja argent, or, topacis, diarnants, quí et
dernana que els donguis Huna i aire del
cel? Es vana la teva arnbició.
l neguitás.—Go aui es vá és la teva
confianea. Jo voldría ser altiu perqué mL
estirnessin els altius, i humil peraué m`
estimessin els humus, 1 savi perqué
m'estimessin els savis, i senzill perqué
nrestimessin els senzills, i ríe perqué
m'estimessin els ries, i pobre perqué
m'estimessin els pobres, i gai perqué m`
estirnessin els gais, i sever perqué m'es
El

Ibš

neguitós.—Cada

1-91 9

es

amor

ColfonlIzias

les besará, quan els ilavis hi

trenca la meva participació al
deis homes. Car jo estimo l'aplom
deis altius i la humilitat deis humils,
la saviesa deis savis, i la senzillesa deis
senzills, i la riquesa dels ríes, i la pobre
sa deis pobres, 1 la alegría deis gals, i la
serietat deis severs, perqué son bons els
altius 1 els humils i els savis 1 els sen
zills 1 els ries i els.pobres i els gais i els
severs. I jo, ai dolor, no puc ser tan altiu
que cm confongui amb eis altius, ni tan
humil que cm confongui amb els humils
ni tan savi que cm confongui amb els
savis. I per tant, sempre i en tot moment
seré deutor davant deis altius 1 davant
deis humils, davant deis savis i davant
deis ríes 1 davant deis pobres. Perqu.é je
que els comprenc a tots, sois -Une un
cós que no pot blincar-se en darrera
amb aplom i alhora blinearse endavant
amb humilitat, i un rostre que no pot al
hora estar gai per amor deis gais 1 sever
per amor deis severs.
El beat.—Ara entenc que en efecte ets
Un poltró somicant ta feblesa. En 'bloc
de voier igualar els altres homes, per-.
qué no et daleixeS per superar-los, i fer
te. estimar com a senyor en contes de
com a germ.a?
El neguitós.—Ser Héroe! vet'aauí la
no hi há
meya mes crudel passió. Car
en mi, rnoment ni pensarnent, ni acte, ni
paraula del que no se`m representi alins,
tant la superació possible. No hi há al
món cosa ni coseta que no valgui la pe
na de morir per ella.
Jo cm debato dins
la tragedia terrible de la con stant petició
d'heroicitat i cm recargolo del remor
diment de no saber fer heredes tots els
minuts i segons, tots els respirs i batees
de la meya vida.
El beat.—Aquesta vida és parella a un
damnació. Ara si que veig que ets una
ánima en pena.
El .neguitós.—Un'anima, /m'anima
Sé jo guantes en tinc, d'animes?
pas

(Yalt

Geat

cara ern

.

R.

Trz

aTo

Maili=

RUCABADO

37- )7

nr

bzrz
2GH2-2yrto

Vult

T

LTL'11

d

400

a

50G

Per susc;ripció, pag-ament
p,
L

UL.,1

l'o

17--tá.2.tetwa
Tela.
.

a

pians

Ir

LbI

cada um,

la bestreta
Lztes. 135

artnh

luzés

parlar

refmacillssbana

impressió

valdrá
A.cabat el temps de la suseripció l'obv-a
rida-itecy,a
Tela.

7"--' te r_7..

»

45
55

4 Octubre 1913

519

CATALUNYA

Calatunya

A La v1L=1 cD'q
I`ittaagwaeltá

amb

esquerp

un

guardes

i de

que

Vid saludar-te,

-7essa
aurea

terra

que als dintres

ton

nom

de

tot

regina.

mes, tu, anónima

col-lectiva prefereixes
et diu: Marei

que sedenta d'amor

Dura és la

Mare nutricia, la gracia ubérrima
deis flancs,

les can.éfores

com

paners deis

els antics oferien

i

ton

a

de les

dura,

ets

és el

nom

presa

tos

terra

heroes ;
mácula--

de

joioses anyades férvides

tos

líraits aixamplen.

governa.

host

? Tal la mirífica

força del jorn

em-peny l'Aurora

quan la llum

sos corcers

hi fl..)ría

m_are

a

la rítmica

es

sol-licitut breu de la clanga

ensajant

anal) que'ls
en

el

et contemplo dintre la tónica
blava-onejanta del cel ; —caricia

reprén rnés folgada

repós

de la llei

te

de

la munió deis fills
amen

i mesura,

clanga quels

mestressa

tu, la

tu

pródiga
bárbara,

dictes

contra la fácil abundor

tant

la

memoria,

alt, qu'arriba

sa imatg-e, o vila-mare,
ben-ei:nt tos vells terrers,
somriurá, voltant-se encara
d'un encens de formiguerse

ensenyes
de la

clanga.

11,1ARÍA
set
mar

teva

divina

de la set,

prén,

com un

decanta i do.na'Ischi

ton

nom

Catalunya

J.

LOPEZ-PICO

M.

ANTONIA.

SALVÁ

ámfora

guaridora

corn

al celo

de santedat.

ávida,

l'aigua
Seny

la

nutricia,
miriades,

mare

a

passos alada.

fa

sos

i rnés tendre.

els

i

servares

Canta, doncs, amb alegría
que el teu fill, ara exultat,
ja t'esguarda nit i dia

renova

I si la

serena

en

vila feinera de Petra
qui te mous, con_rant el ola/

Núa

que'ls nervé

esguardes

ciutat.

Damunf l'era hi has vist retre
aquell blat qui fa boa pa,

joganera.

contrapunts

Dançal, que't volta,

nutricia,

una

amb cor fidel,
avui l'arbre de ta gloria

agilíssima,

verge promnte

una

i el fadic

mare

ences.

vila-mare,

i

La calma, dolça

partía

cor

gentil de donzella.

coronat

esbarrlen.

fill

el

son cor cremá la febre
d'un fecond apostola'c,
i al voltant de ton Ginebre

Tu

s'enlaira la jovenívola

COM

remorosa

santa

Dins

vigoría

que cada paz novell
Veus

lluny ton

mai mes hi tornaría
al bell reols de son bregr.

de les fillades incontables,
deis delits que

Francesc, **)

—Ja

trémola,

tota

fresc,

enrera

blat de Sant

d'amor

forta creixença máxima,

nova

i esbeltesa

que'ls

cant

Jo't pressenteixo,

has donada l'ofrena múltiple

vita feinera

el sol 1 Paire

an

teu

Allá

sens

sacrificis

Ceres.

Petra,

Quan.t la méssa fou granada
—oh quina maina de blat!
La Ilevor d'aquí emportada
días el nou món ha espigat.

i juguen quan treballen

Sena? Jo diría que

corn

ens

la próspera

sento

que fan

tasca

també

creixes amb

Tu

el

inmortal deis fills que alletes
mirant-los no m_és com treballen.

canten

d'antigues géneres

pervinguda ;

amb_ quels

magnánima,

saya

—tu

mostres

terra

deis poetes

qui proclamen

veu

O

fruitosa.

sembrares, segles

oliveres.

indrets, l'estrofa cálida,
vibranta de gestes épiques,

t'és

ets

que,

tots

La realesa,

caseras

cinyell de vinyes

suaus

(*)

Sezza

regalada

i

aixuta i

ets

ara

A

cenyida

terra

monament

jaulpe-za

F921,
—Vui saludar-te, terra magnífica,
q-u.i precavuda la gracia pródiga

L%tzai,

(.. Heroic rnissioner francisca natural de Petra 1 funda
dor de Ja Cintas de San Francisco de California.
•.*, Els pagesos de Mallorca serien gran fe amb el bici
de San Francesc o sía el blat sernbrat dins la setmana en que
s'escau la festa del sant d'Assls.—Sant Francesc es també
invocas

de

cada.dia».

les

gents

caraperoles

perque

cena

don

el

p4 de
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fracció vulga dir combat, hi

rnentres

veig

pau

IV

Els tres atributs en qué descansa el
la seva forma
rneu sentiment de patria:
natural, la seva expressió humana, el seu
esperit, tendeixen a resoldre's a dins
com
una fusió naturalíssima,
rneu en
arnb
el
tom
veiern l'horitzó fondre's
bant de la muntanya.
Entro al monestir i eh l remou i enfer
voreix en mí 1"amor de la terra-mare; la
vista d'una encontrada nostra m'es una
representacio on el meu esperit hl troba
pen
un descans talment rel-ligiós; i un

pié del sen.y catalá,
sospén delitosament entre el cel físic
em

les nostres roques i Paltre
inexcrutable d'on. ens vé tota llum. I
que toca

a

aquells

la patria matinal incornmovible
queda molt ennuvolada. El nostre lli

mes on

L'home guiador que activament vagi
la
conservació o al restabliment, en for
a
positiu, deis atributs de
ma d'un estat
la patria originaria i perennal, l'home
guiador que entremig i tot de les hores
térboles de la multitut activa deixi apa
seny
gar menys el raig de resplandor de
senyala
mare-terra
Ii
catala arnb que la
tombant, quan ell
va el front al darrer
incommovi
naturals
llocs
baixava deis
aquest
ciutats,
les
renou
de
bles cap al
rneu
enveja
al
-cátala
fará
seny
fidel al
esperit passiu, i d'ell tindré d'esperar
el restabliment en estat de la expressió
humana de patria que el meu bon ins
tint desitja i no és capaç de realitzar.
1, no caldra esposar-ne la raó, car en

sernpre en la una cosa hi trobo una mís
tica reproducció de lgaltra. El millar
que cab en .mí m'esdevé patria i m'esde
vé a l'hora ernoció rel.ligiosa. En una
hora de pau familiar rn'hi seno corn
mós idénticament com en la pau del
temple; en un llibre o un disc-urs de
seny catala hi gaudeixo de la claror i
Pen.lairarnent deis cims nadius gairebé
físicamen peró oblidat del meu cós,
perqué altrament davant de la natura
les sensacion.s físiques rn'esdevenen un
goig de l'esperit. Succeeix en mí que els
tres atributs en que la patria se'n-.1 a

hi

natge senzill i familiar en mig de la rea
lesa, fill del dret i el seny, rel-ligiós en
tot

qui tota grandesa és
poder fondre aquests

posa, al
hauría de

es

on

l'estol únic de la patria
partits
perennal desitjosa de reflorir en germa
dos

en

nor.

Peró, l'home está voltat de limita
estimar
cions, i així corn jo no podría
en
ells
tampoc
potser
patria,
millar la
Potser ens cal
millar.
estimar-la
bi cab
esperar en els dolors de la desunió l'ad
venirnent de la gerrnandat escaienta an
aquesta terra-rnare incommovibie, de
llibertat

cada una de les divisions en queda ex
cluít un bocí de l'amor que cab en l'al
tra, i aixís ni en l'un ni en l'altre partit
hi cab un amor total a la germandat
deis catalans i els seus afanys. En el sol
fet d'existir dues fraccions catalanistes,
-

en

que

configuració

la

jo veig

de Ca

tindrérn d'esperar
del catalanisme
rnassa, car la historia
evolucions.
rápides
ha sigut la de les
dolor Inés
d'un
Potser será al capdevall
Potser

talunya.

nista no assolirá una amorosa plenitut
fins que siga possible que s'encarni en
perqué ara, al veure el
un partit únic,
catalanisrne dividit, fa l'efecte que de

de Deu,

sota la pau

encorporada

d'aquests quatre articles
s'hi conté pantejant, el rneu bon instint
política catala
cm porta a creure que la

prous moments

fort
vall

encara

no

que els d'avans

o

capde

al

d'una victoria, que no es podrá
abraçada.
aguantar mes l'impuls de la
d'entre
seguidarnent
renáixer
A la fí, el
dolor
o rnort vé es
qualsevulga
rnig de
sent

una

Ilei de la acció catalana.

LLEONART

JOSEP

configuració

de la nostra te
el seny catalá, se'm
tornen els tres elernents d'una harmonía
que m'encarnina.a la suprema unitat que
está en Deu.

sensible: la

ni realltzar-los

ció de certes lluites d'estaments precon
cebudes, que fugen del rneu concepte de
la patria, hi veig per sobre l'amor a una
tradició catalana, una qüestió de siste

desitj os.

(Acabament)

sament, si és

que'm delita,

d'entristidora liegitima

una mena

rra, la nostra

Ilegua,

Peró, veis-aquí que, parant-me en els
meus articles, m'adono de que el senti

5_71,1 de
I pensem arnb

impassible— oh

inactiu.

guardiola

•

1 á la patria li cal acció externa i com
pen.etració d'homés, a. fi de mantenir o
restablir certes condicions de la seva pe
rennalitat i originaria puresa i fer-ne un
estat en el sentit mes positiu d'aquesta
paraula i alhora el més trascendent.
Per alxó, per Inés que jo, com ja he es
plicat, no sé trobar en el cós múltiple
deis hornes catalans una encorporació
expressiva de la patria, corn la hi trabo
la configuració de la terra catalana,
en
dec reconéixer que l'home actiu arnb ells
i per ells, el que's nega i sofreix i s'exul
ta al compás de la col.lectivitat, estima
més fortment la patria que no pas jo
que hi cerco la pau del meu esperit,- que
hi daleixo perfeccions, sense ésser prou
per a guanyar per la meya germandat la

—

altre del rostre

recordo a totsl

contacte de

que quan al
níen

aquell
com us

ses

rnans

pre

forma els plats i les olles i aquella

que m`havía feta per a mí ex
que jo mostrava -plé de joia
als petits arnics —1i, brillaven. els -ulls
ell es creia---i jo me l'irnaginava talrnent

pressament

-

totpoderós qui acomplís
treball creador semblant—ISenyor, per
doneu-me!—al del primer dia del gene
—un

ésser

quelcarn
municar
per sort, encara!
d'ells mateixos i posar-hi un xic d'anima,
d'aquesta ánima gran i senzilla qui scha
—

(Acabament)

tinc de la patria resta en una
passivitat contemplativa i desitjosa, i a
no ser per la amorosa activitat interna,
rnent que

perfecció

un

si. Després morí i quan en l'aula tra
duiem Horaci i trobavem aquells versos
on se parla del noble ofici de donar for
be perqué cm
ma a l'anfora, no sé ben
veníen les llágrimes als ulls.
Pensem també amb els teixidors bre
tons qui teixeixen les teles, aparent
ment burdes, que tant preuen els «gent
lemen», i en general amb tot aquest no

bilissim estol de treballadors humlIs qui
acornpleixen resignadarnent i silenciosa
son quotidiá treball, al qual poden co

quedat
quadra

corn

el recó d'una
i trepidanta al trabar-.

ofegada

grandiosa

en

enfront d'unes maquines
que semblen posseir intel.li

complicadíssirnes
gen.cia.
se

Posat el treballador dels nostres clics
circumstancies que hem
en les primitives
admirat—podría molt fá

menclonat—i
escas
cilment, avul que ja els rnedis no
gaire
sense
sejen del tot, procurar-se
ehl
perque
esforç instrucció i educació,
en

la llar fóra

son

com

patriarcal imperi

aconseguir

que
bres ocupes un

emperador,

un

no

sería

i

en

difícil

honrada tría de lli.-petit rnoble en rnig l'ar

una

altres —la
moniosa distribució que deis
blaus pit
ventruda calaixera arnb els
avis, clavate
xers, aquella cadira del

jada...—hauría

la
fet la mestressa de

llar.
Mes ara`ns trobern

en

una

clutat que
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braceja

constantment per aixarnplar-se,
afany escala les rnuntanyes i
no'n
té prou i ens fa viure en ca
encara
dintre uns prestatges, amb
altíssimes
ses
en

son

poca llum i gens d'aigua i amb uns aires
pestilents... Ara són ciutadan_s d'una
urbs grandiosa que té mar i no'l vol veu
re, i habiten en els barris obrers sots el

irnperi de

la

quel mestre

impura»,

na

oh s'hi

anornená «sire

redrecen les

xurna

neies altes i negres que fumen, irreve
rentes, les parets de les vostres propies
llars. Ara no teniu pas una casa arran
jada a la faisó de la terra, no sabeu rés
de les velles

calaixeres,

ni de les blan

ques cortines enmidonades; ara viviu a
ciutat en un petit prestatge, amb la cam
bra matrimonial potser donant a un cel
obert fose i humit, que put a claveguera
i arnb uns mobles de bazar confeccionats
unes grans fabriques que'n
en
fan a
cents i a mils exactament etxurats...
D'

aquí

la

angoixa,

meya

d'aquí

.obrers,

la

meya

mença que

aglomerats

quadres

passi

us

oloroses al

g-ermans
i la te

angoixa

les immenses
les pomes sanes
contacte de la poma po
com

en

a

drida.
Ara els

barris

són plens de
triomfa tota gro
hería i entre vosaltres—!Oh antic treba
llador catala! !Oh mon -mestre d aixa i
mon teixidor
de veles—sha produít i
ha fruitat la exótica llevor del flarnen
quisme, capag per si sol de degenerar la
rapa més viril; que ha creat l'estridencia
del gest i l'estridencia en el parlar, que
fa dir obscenitats al Das duna dona i
afebleix els cervells i s'ernmena, en mas
sa, les multituts obreres sotaqs plecs de
banderes tant 'lampantes com enganya
vostres

«cines» i tabernes,

on

dores...
vol dir pas que calgui defa
vol indicar-vos que l'esforç a
realitzar té d'ésser formidable i que'ls
elegits haurán_ d'empendre'l amb in

Aixó

no

l'ir; aixó

usitat braó.
Ara es quan hem de dir amb el filo
sop nort america que

Tor i Odin

—

«cal desvetllar

coratge i constancia

—

a

en

perque qualsevol
de vostra classe hem de
confiar-lo a l'instrucció i l'educació, i les
ventatjes que aquestes proporcionen heu
d'assolir-les a copia de" molt bregar i de
vostres

cors

catctlans,»

rnillorament

sacrifici,.

L'obrer

educat! L'obrer instruít! No

podeu imaginar-vos com al pronunciar
aquests mots apareix a nostres ulls tot
Per l'instrucció i l'educa
m aterialment
la vostra
classe sense sotracs ni violencies i se
VOS
fará planer l'assoliment de tota ven
tatja. El barbre, Pinculte o, per a dir-ho
mes gráficament, l'«indi» pot enganyar
se
arnb la rnateixa facilitat que amb els
rnirallets. les aloses. Aixó ho veiern
un

ció

món

nou.

rnillorareu
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cada dia i en l'historia de les lluites per
a
les reivin.clicacions del
proletariat
mundial hi sovintegen els exemples. El
dia que, sota les bruses blaves se re
drecl, amb la dignitat d'un rei, l'obrer

culte, l'home

conscient dels seus actes,
millorament de
la classe que amb mil vagues revolucio
naries. Llavors l'obrer se irnposará per
la forga del seu valer, veient realitzats
els sornnis de tota la vida.
Fins en el treball ocupará. més alta
jerarquía, perqué amb l'instrucció técni

s'haurá fet

mes per al

halará. desaparegut Phome-máquina;
l'obrer no será ja més un simple instru
ca

ment de

treball, sino

pie

ciosos

i eternos))

defugint

impures

les

lluites de la baix.a política i odiant l'ora.toria canallesca; avui us algareu, units,
per a demanar cases higiéniques i bara
tes; den-iá per a exigir una biblioteca en
cada barriada i unes escoles, amb tots
els a venços de la moderna pedagogía,
per a`ls vostres fills... Us redreçareu,
demanareu, exigireu... Pl triomf será
vostre! Ni un sol home, en tota la terra,
tindrá la gosadía d'aixecar-se en contra
vostra.

Avui

forçeu

els más; ara cal que
esdevenir els millors.

sou
en

us es

1 tantdebó poguern veure, ben aviat,
en vosaltres
oh obrers de
la nostra Catalunya!
les profétiques
paraules que foren dites per Lord Ayer
bury als de la vella Anglaterra:
«A voltes tinc mitges ganes de creu
re que`ls gran llegidors
de la generació
vinenta no serán pas els nostres advo
cats i doctors, botiguers e industrials,
sino els terraçans i els obrers. ?Que no
sembla natural aixó? Els primers tre

de seny,
executará aquest d'una manera ilógica i
sabent les raons del seu obrar. El seu
treball será preuat doblement en el mer
cat industrial i a cada nova jornada l'o
brer augmentará en guany i sapiencia.
Cal peró deixar ben determinat que
l'instrucció i l'educació que volem per
als treballadors catalans no tenen rés
que veure amb la pseudo-sabiduría deis
devoradors de 'libres, d'aquests pobres
malalts, que han llega sense ordre ni
métode infinitat de volums misérrims,
els quals els han produít l'efecte de tó
xics per a l'esperit.
Val rn. és que l'obrer tingui, sobre de
terminades qüestions, idees clares i pre
cises que no pas aquest enfarfec d'alg-ún
que's creu en possessió de sabiduría i
resulta trágica caricatura del enciclope
disme.

realitzades

listem segurs que vosaltres
per
la secular cultura que heu heredat de
vostres ascendents —ja sospiteu l'ins
trucció i l'educació a les quals ens refe
rim. Miren quan les haureu assolides,
amb la dignitat que de la possesió de
les mateixes us pervindrá no podréu
permetre
per exemple
que vostres
fills i filies, quan són en edat de créixer
clesenrotllar-se d'anima i de cós, sien
encauats en una fábrica o taller, on s'hi
esguerren ja per tota la vida, consu
rnint-se inútilment en uns aprenentatges
que'ls homes han inventat per a explo
tació de l'infantesa i conseqüent deg-e
neració de la rapa; apendreu que entre
els vostres explotadors hi figuren els
qui potser no hauríeu may sospita.t:
l'hábil polític, els fomentadors del al
coholisme i els deis espectacles terrorí
fics, barbres o imrnorals, els mals es
criptors que quan no us envenenen amb
articles plagats de suicides violencies,
cervell amb pagines
us enterboleixen el
obscenes... i tants i tants altres als quals
doneu avui, a més de vostra salut cor
poral i espiritual, els migrats fruits de
les vostres suors; llavores no sabreu, no
voldreu viure en tuguris -mancats de
llum i aire que atenten a la santedat de
la llar; us preocupareu de coses esilen

educació assolireu novament—enriquida
amb els rnoderns coneixements—la dig
nitat de la vostra noble ascendencia,
elles us donarán la cuiraga o us revesti
rán del foc sagrat que ha de resguar
dar-vos de tot contacte impur.
Heusaquí el camí
camí altrernent
molt més sembrat de roses de ÇO que
alguns creuen—que IIS ha de concluir al
millorament de vostre classe.

que,

—

—

—

—

—

principalment amb el cervell:
quan són acabades ses tasques diaries,
el cervell sovint és axerreIt i gran part
del seu lleure té de dedicarse a pendre
l'aire i a fer exercici. El pagales i l'obrer
al contrari, a més de que rnoltes vega
des treballen poques hores, durant son
jornal han fet prou exercici corporal, i
per tant podríen destinar tota la lleura
que tinguessin a llegir i estudiar.»
Germans obrers: Per l'instrucció i la
hallen

—

S. VINARDELL
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lliberalisrae comporta una majar dignitat
social, de manera que la tasca de perfecció
reacció, sinó de progrés.
ética no es obra de
Retg, redactor del Diluvio,
El senyor Di az
darrerament la obsessió de bai
hi combaté
interesamtíssim
en un article
xa pornografía
ratlles on se
quatre
després
de
que diu

transparenta
muno

a

ca

talana:
Allan se pre
«Nos enteramos de que M.aud
ense
Londres
públicos
de
sentaba ante los
cabía
tras un velo «que
carnes
nando sus
cerillas»; supimos que Ada
en una caja de
Comedia
Villany se exhibía como Eva en la
representar
el pa
quisimos
Real de París, y
en
tanto,
pero
otro
pel de gran ciudad con
libertina
torees. Nuestro
fuimos
la imitación
de arte, el de esa
je no fué el de esos cuadrosrecuerda las épo
que
desnudo
del
estética
sino una torpeza. El desnudo

helénicas,

convertimos

la escena lo
las tablas. Y así,

en

antros de
Folies Bergére y el Moulin, sino
barata con ribetes
exhibición
zapateado, de
pornográficos- Siempre lo bajo, la cazcarria
de la imitación.
libertina? !Oh!
?Y en la revista alegre y

extremos, a refina
hemos llegado a
literalmente
imitación
de
mientos, a locuras
En

eso

vernacular,
nauseabunda. Nuestra lengua
March,
Ansias

recitamos
la lengua con que
un es
escribimos La Atlántida, y creamos
lengua en qué pu
la
Teatro,
es
pléndido
nuestras costum
blicamos para baldón de
a

del habla

ignominia
bres cludadan.as, para
Maragall y de
varonil de Verdaguer, de
de una
Guimerá, unos semanarios groseros, mismo
inhábil que su

imitación tan burda
persuadirnos del se
éxito editorial viene a
nuestro pueblo, de la
espiritual
de
camiento
anónimo.
grosería ingénita del montón
escritas en otras
existían
que
Sabíamos
en las
lenguas publicaciones arriesgadas
e

-

grabado y la pluma
cuales se rozan con el
pero nos
libertinaje;
los mismos lindes del
de demarcación
otros hemos pasado esa línea
la ciénaga,
en
y hemos caído como sapos
riéndonos como sátiros de la inmunda por
brotar de
nografía, impotentes para hacer
ingenio,
de
rasgos
nuestras inteligencias
intenciones picarescas, esos traits d' esprit
el atractivo ameno y la ra
constituyen

publicaciones
ZÓD_ de ser de esas célebres
imitar
que se han querido
Pueblo soez. Llevamos disuelta
que

Somos

una asamblea pública un
en
orador
político que los partidos
integérrimo

poco ha dicho
de la

un

corrompida
en
la sangre la alpargata, la
alpargata de que hablara Hermida. No ya
cafetín maleante, ni en
en ciertas tablas de
plenas páginas de semanarios populares,
ponemos como
sino en nuestra propia boca
signos de firmeza y masculinidad la expre
sión torpe y baja que está convirtiendo a

Barcelona en otra Pornocrópolis. Tal vez en
más que
otras ciudades espanolas se reniega
en ninguna
opinión,
no),
pero
aquí (en mi
bajo, de siaanifi
es el reniego tan soez, tan

izquierda

necesitan más

que

los

otros

consiste sólo
ser morales. Y la moralidad no
sino en la integridad de las
en
no robar,
costumbres y en la decencia de todas las
manifestaciones del individuo. El más libe
ral y el más republicano no es el que renie
ga más baja y torpemente, no el que se re

pornografía

aquí no hemos podido
en
y refinados de
distinguidos
templos
crear
como °limpia,
libertinaje
ingenioso
alegre e

en

tan

directores de la política liberar progresista
gangre
de Cataluna? ?No se percatan de la
?Qué
espe
propaga?
incuba
y
se
que se
na
oyendo a algu
ran para atajarla? Ya estoy
ellos decir que esto sería mojigato,
no de
hipócrita, poco liberal. Senores, importa
arrojar de una vez la cara y llamar a las co
entendernos. Hace
sas por su nombre para

la Una
cert pessimisme
personalitat de ránima

un

sobre la

incícient

un

obscena. Nuestros vocablos típi
propios de la anato
cos, los de la tierra, son
estamos tan encarinados
libidinosa,
y
mía
generalizado, tan In
con ellos, su uso es tan
herente, hereditario y familiar, que los lan
corrientes, en la casa,
zamos como palabras
tranvía, delante de ami
en la calle, en el
cultura
gos, de doncellas y de ninos. !Oh la
de Cataluna!
?No han reparado en ese mal intenso los

cación

mo
No és insólita en El Diluvio la prédica
ral. En aquestes columnes hem reproduit,
contra el parlar
per exemple, articles seus
company sosté
que
el
nostre
repugnant. I és
técnicament, 1 amb molta raó, que el major

cas
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vuelca en literaturas pornográficas a la luz
del día y en cafetines de erotismo estraga
do a la «luz de la noche», sino el que, respe
talado y defendiendo todas las libertades in
dividuales por avanzadas que sean, tiene
ejecución_ la
un elevado concepto y pone en

educación cívica y la decencia de las cos
tumbres.
Y no se vaya a creer que con esto defien
do la castidad e incito la persecución, por
que no es con persecuciones de los que man
dan como se pone remedio al mal, antes
bien, se exacerba. La curación ha de ser
interna, obra exclusiva de la colectividad,
convencida de que por el camino que segui
mos vamós a la degeneración de la raza,
cuyo síntoma más alarmante es esa misma
impotencia para crear por su cuenta, o ser

original en sus innovaciones.
La pornocracia, el desenfreno individual,
el erotismo, son cosas inevitables y natura
les de las grandes ciudades civilizadas; lo
que importa es tener lo más oculto posible
ese légamo social. Que exista la cloaca es
necesario; pero la cloaca debe ser subterrá
en Londres,
e inodora, como en París,
Viena; no al aire libre y hedionda, como
Barcelona. El que la quiera que la bus

nea
en
en

pero
que no la saque a la superficie
vocablos y publicaciones, que son la
más grosera ofensa y el peor de los atenta
dos a la libertad ajena.
Esa labor de adecentamiento ciudadano
debieran imponérsela como un deber pri
mordial todos los elementos liberales, tanto
más cuanto más avanzados sean. El día que
sean ellos los verdaderos representan tes de la
moralidad política y de la decencia pública,

que,
con

que

hoy pretenden encarnar hipócritamen

las derechas (aunque están tan tacha
das como los otros de los vicios apuntados),
entonces sus ideales serán acogidos sin re
celo por todo el mundo y Barcelona no será
la Pornocrópolis, sino una ciudad decente
mente sibarítica, libertina en la jasta medi
da, como esas otras que se trata de imitar».
te

Es natural

que

nosaltres

no

pormem estar

conformes anab cada una de les paraules del
Sr. Diaz Retg, pera') l'esperit del seu arder.°
és nobilíssim, tot i brollanL d'una certa
amargor ornbrívola a la qual ja ens tenen
acostunaats els que duen la vocació de l'efi
cacia. Es un bell coratge el del Sr. Diaz
Retg, venint d'un caro_p on l'obsessió sexual
arriba a engendrar una neo-mística, i on se
veu adés i ara
la pornografía imbécil i ben
pagada cona actuació la més corrent de les
joventuts republicanes. No obstant, El Poble
Catalá no ha atacat, que nosaltres sapi
guem, al Sr Díaz Retg. En camvi ho feren
El Liberal i el Progreso, sobre tot el primer,
que es el diariet més xavacá, més auténti
cam.ent cursi, d'Espanya. El dirigeix un
joya anomenat Oceyza, autor d'uns versos
per ús de dispeseres sensibles i de certes pá
gines humorístiques que el dia que algú les
lleigeixi es cobrirá de gloria. La seva de
fensa deis furs de la bestialitat i del dret de
la raga, al cretinisme era feta amb tanta
de go que
poca solta com_ desvirtuament
deja, el Sr. Díaz Retg, per la qual cosa
aquest senyor afirraá les següent conclu
sions:
1.0

«He atacado y

ataco

oficial, legal o policíaca,

toda persecución

contra el desenfre

y obsceno que se nota en Barcelona,
el feo vicio de renegar públicamente,
en la literatura
de semanarios de bur
del, ya en ciertas tablas frecuentadas por
la chusma y el hampa. Y ataco la persecu
ción oficial por los abusos enormes a que
daría lugar y por la reacción tal vez peor
que engendrarían en la mojigatería ultra
montarla. Si en la intervención oficiar en
este punto Pudieran garantizarse los límites
que tiene en Saiza, Francia y Estados Uni
dos (tres Repúblicas), me felicitaría de ella
y me parecería saludable.
2.° Enemigo (dentro de nuestras actuales
condiciones sociales y políticas) de la perse
cución oficial y convencido de su ineficacia,
no veo contra el mal otro remedio que el de
la conciencia colectiva oponiéndose, en un
movimiento general de asco, contra la cloa
ca desbordada.
Si todos los elementos de la
izquierda, si todas las tendencias avanzadas
y los hombres de arraigo en la opinión que
las representan, si todos los periódicos de
matiz liberal desde El Liberal hasta El Pro
greso, pasando por La Publicidad, El Poble
y El Diluvio, se tomaran esta campana
como propia, indicando el peligro al públi
co y adecentando a la masa anónima, a la
vuelta de menos de un ano el aspecto social
de Barcelona habría cambiado radical
mente.
3.° Combato con denuedo la obscenidad
pública, ostentada y paseada impúdica
mente, porque es un atentado a la libertad
de quien no quiere ni oírla. En la calle no
sólo hay faunos y sátiros, nino personas de
centes, ninos cándidos, doncellas pudoro
sas, senoras recatadas. (Hagamos un poco
de honor a nuestras madres, hermanas e
no

ya
ya

soez
en

hijas).»
Seguía una

con.clusió reconeixent el dret
l'existencia (mentres elles es recatin) de
totes les formes de plaer, fina les més baixes,
afirmació que no saben3_ fas a quin. punt res
pondrá a un estat de conciencia; preferim
créure-la resultat del propósit de sembrar
ben despreocupat cora una ventatja per la
discussió, perqué ?qui pot mal admetre la
brutalització deis infants, per citar un cas
d'aberració? Si admetem el pudor es necea
a
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sari dar-lí algun valor raés que el d'una
máscara: sinó incorrerlern en la baixa hipo
cresía que el Sr. Díaz Retg atribuía a les
dretes en son primer article.
*

El Liberal respongué al Sr. Díaz Retg
amb una insinuació incalificable, amb un
insult que dóna la mida d'aquella famosa
«hidalguía» del últim arreplega-fems (no en
sentit de professió sinó de práctica viciosa)
de la terra castellana. El Sr. Díaz Reta',
home práctic,:es digué:—No fora mala il-lus
tració de la meua teoría el demostrar que
positivament la obscenitat i la sena defensa
que veure amb la virilitat.—
no tenen res
I en comptes de recorre a la farsa del duel,
demostrá la seua teoría al Sr. Oteyza amb
éxit esclatant. I con.sti que nosaltres no
defensarem mal l'agressió, peró consti tam
bé que l'agressió del Sr. Díaz Retg fan cara
a cara i amb plena responsabilitat, mentres
un

que l'altra s'apoiava en l'am.bigüeta,t calcu
lada i l'impu_nitat del paper per ferir molt

més baixament. El fet doná motín al senyor
Díaz Retg per donar son eloqüent judici so
bre el duel:
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(tanto la digna como la presidiable) y todos
los que se sientan matarifes del campo del
honor. Pero lo que no comprendo es que todo
un senor liberal y más o menos republicano
y que, por

esto

demócrata,

nos

mismo, debe o debiera ser
venga ahora con esa cama
ma del terreno de 10.s:caballeros.
Aquí no hay más caballeros que los que
lo demuestran con los actos y con el
lengua
je. La nobleza no está en el papel mojado e
inútil de los pergaminos, sino en el fondo de
la conciencia, en lo íntimo del corazón, en
los buenos sentimientos, en la probidad, en
lo que se conoce por hombría de bien».
La prempsa barcelo-nina es pos á tota ella
costat del
senyor Díaz-Retg, constatant
se un esperit cívic catará que
pot donar a
aquest sen.yor una petita dosi d'optimisme.
El Liberal sortí llavors amb un tó enfuris
mat i sonant... !la Marcha
de Cádiz! ?Es pos
sible que tot ço que el lector ha anat segaint
tingui res que veure amb el SEPARATISME?
Dones, segons el Liberal, ja ho cree. El
al

verda,der separatisrne deis catalan.s és trobar
que el Liberal és suporífer, mal informat,
cursi, i conseqüentment, no comprar lo. Den
conservi per molts anys aquest separa
i tregui la bena deis ulls de l'infeliç
Que paga. Amén.
El pobre poeta de les díspeseres i les noies
ene

«Campo

del deshonor es, y no otra cosa,
porque es deshonroso que en el siglo en que
vivimos, en esta época en que se van bo
rrando antiguallas y convencionalismos,
haya gentes que, llamándose liberales y
hombres a la moderna, se empenan en man
tener una costumbre bárbara, reaccionaria,
ilógica y altamente ridícula- Tan deshon
roso
es ese campo del
«honor» que en los
países de las verdaderas democracias, como

Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, Dinamar

ca, etc., la gente ya no se bate, pór muchos
pergaminos que tenga y por graves Que
sean las ofensas que se infieran. No sólo está
en ello severamente penado
el duelo, sino
que sólo el intentarlo lleva consigo la desca
lificación social. El militar inglés o nortea
mericano que fuera al terreno del «honor»

perdería

tismo,

flonges que van endebades als cinemató
grafs, con.vé, per la seva part, que raediti
les Daraules de son professor d' energía, cona
se

diu

ara:

«Al senor de Oteyza no le deseo ningún
mal. Todo lo contrario: deseo que se resta
blezca muy pronto Para que pueda conti
ostentando soberbiamente su escudo de
seis cuarteles Que supongo no serán de ca
ballería. Deseo que en otras tierras más sen
timentales o más comediantas que estas de
Cataluna pueda cosechar alguna de esas ac
tas firmadas por gladiadores y que aquí no
encontrará por más Que se esfuerce, -pues
nuar

destino además de quedar repre
papel altamente ridículo.
En cambio, en aquellos países el más leve
insulto es penado por las leyes por un proce
dimiento sumario, y las calumnias de índole
privada llevan aparejadas gravísimas san
ciones pecuniarias y personales. Si los par
ticulares no quieren recurrir a la ley sabia
y fácil para escarmentar a los deslenguados
sentando

son sumamente

decir que

y hasta me atre
en la Prensa son desconoci
dos), entonces Queda el eficaz recurso del
jarabe de palo o de puno. Sabido es que in
gleses y norteamericanos son excelentes pu
gilistas, verdaderos atletas bajo apariencias
frías y sosegadas, y el que se pone por de
lante de ellos -para escupir por el colmillo es

—

—

brará honra y provecho.
Crea usted del enemigo el consejo: cambie
de táctica, dé paz a la lengua, no insulte, no

difame,

provoque, mida usted las conse
sus palabras antes y después de
escribirlas, y vivirá usted en paz largos anos
con la conciencia tranquila. De lo contra
rio, allá usted; mal fin le auguro.»
no

cuencias de

P

Reportatges

raros

castigado contundentemente.
En mi educación extranjera he procurado
adoptar y adaptarme lo que me ha parecido

mejor de cada gran pueblo que he conocido.
Del anglo-sajón me he Quedado con la teo
ría y la práctica
relativas a las cuestiones
de honor. Entre las muChas cosas que me
repugnan del pueblo francés—según en dis
tintos artículos he fustigado—figura precisa
mente la comedia ridícula de los lances de
honor. Y es que el pueblo francés tiene mu
cho de tartarinesco, como el espanol (mejor
el

un segundo Cervantes.
Conténgase, reflexione, estudié. Estudie
mucho para dejar su especialidad
fácil,
pero peligrosa, como va usted viendo
de
zoilo y de cuodlibelista difamador, y dedí
quese a escribir de filosofía, ciencias, artes,
sociología, deportes (con especialidad el arte
de atacar y defenderse en la calle), y aho
rrará usted. muchos disgustos, al par que co

de

un

vo a

jotesco.
Dentro

-

su

(que

dicho,

sabemos bien a qué han venido entre nos
otros ciertos caballeretes y no seremos tan
cándidos que les demos gusto. Y deseo que
la sangre azul de que blasona no tenga que
hacérsele salir nunca más al rostro ignomi
niosamente para lavar villanas ofensas, tan
to más miserables cuanto las relaciones per
sonales entre usted y yo eran perfectamente
cordiales.
No soy rencoroso ni vengativo. Aunque he
apostatado de los pergaminos de mis padres,
porque el bien que ostente quiero que sea
el que yo mismo me conquiste; aunque re
pudie la falsa nobleza de los pergaminos,
siento que me queda en lo íntimo de la con
ciencia la verdadera nobleza humana: la
que quiere siempre el bien de sus semejan
tes. Y, así, le voy a dar un consejo (aunque
ni lo quiera ni lo necesite) que estoy seguro
le hará mucho bien en la vida. Y este con
sejo es, sencillamente, que ponga usted un
freno a su lengua. Hoy ha recibido usted
una corrección hasta cierto punto leve y pa
sajera; pero manana puede usted encontrar
a uno que tenga menos calma y sangre fría
que yo, y en tal caso podrían tostarle a usted
los sesoS o perforarle los intestinos, lo cual
llorarían las Letras patrias como la pérdida

castellano) tiene

demasiado de qui

de lo irracional -y bárbaro com
prendo que apelen al duelo o lo defiendan
los hombres de armas,
la casta aristocrática

Angel Garseríc: «Eistoria del pensamiento

político

catalán durante la guerra de
Espana con la república francesa (1793-

1795)».
Gairebé podría dir-se'n atreviment de
retreure aqueix llibre en un reportatge
de literatura.
Ni l'autor escrigué aquesta vegada
amb pura intenció d'art, (encara que de
les pro-porcions servades i de l'equilibri
total del llibre ens en pervingui bellesa),
ni hern de judicar nosaltres aquesta
obra arnb limitacions estétiques de cap

les dernocracies burgeses, a propósit
deis llibres de Prezzolini i Sembat, vu.11
parlar del treball de don Angel Ossorio
i Gallardo. Go és, cercant sempre el -punt
de vista catalá i relacionan t tots els co
mentaris amb l'actitut mental de la nos
tra generació,per a que alhora ens siguin
document informatiu i lliTó práctica.
Per aixó, del llibre del senyor Ossorio,
lo que MéS pot interesar-nos a dit objec
te són la «Exposición de motivos» que
precedeix al treball históric, i el «Resu
men», en el qual s'hi glosa el seu

d'actualitat.

mena.

El sentit espiritual deis

tatges

IHt

repor
tots ells he

meus

l'ideología que en
defensada d'ençá, del seu començament,
i

Poden lliurar-me de tota gosadía que
secm volgués retreure. Tal com vaig
parlar del llibre de Mr. Marvand i de les
reaccions modernes contra el fracás de

Del cós del llibre se'n digué en aques
tes rnateixes colurnnes el rnerescut
elo
gi, l'enderná de la lectura pública a l'A
teneu Barcelonés.
Cal no més insistir en
Phonradesa
científica de l'autor 1 en la sinceritat
i
bon afecte amb que'l senyor
Ossorio

Gallardo hanvolgut i sabut oferir l'exem
ple de la generositat catalana enfront
de totes les acusacions d'egoísme i de
migradesa exclusivista amb les que in
justament i repetida ens hem sentit vul
nerats.
Manca, peró, en el llibre de don An
gel Ossorio, per a que s'endugui la nos
tra adhesió, la convicció de catalanitat
Lleg,int la «Exposición de motivos» ens
trobem clavara d'una espiritu_alitat gene
rosa, optimista i renovadora que`ns in
teressa «eruditarn.ent», diriem, pero que
semblant
no se'ris «incorpora». Quelcom
regeneració,
de
la
literatura
dita
de
a la
l'any 98, amb totes les aportacions de l'«I
dearium» de l'Angel Ganivet; «El proble
«Hacia
ma nacional» de Macías Picavea;
otra Espana» de Rarnir de Maeztu; «En
torno al casticismo» del doctor Unamu
Costa,
mo, 1 tot el bagatge de Joaquím
Lluís Morote i Francisco Giner. Quelcom
semblant tarnbé al pensament de don
M. S. Oliver, ric, pondera_t I_ just, pero
apart de la «tradició catalana».
De la «tradició nacional catalana», di
guem-, per a puntualisar rnillor.
Don Angel Ossorio Gallardo i don M.
S. Oliver, se situen «regionalistes»; la se
de la deis
va tradició no s'allunya gaire
hornes del 98, i la seva actuació és més
propera ala de les joventuts castellanes
malgrat Ilur
que a la nostra. I COM que,
volenea de simpatía, els dominis admi
nistratius de les concepcions regionals
explicació de
no arriben a una possible
davant el
llibertat
d'esperit,
nostra
la
«fet viu» es tanquen en la limitado d'un
«problema catalá», coincidint en aques
tés nominacions d'excepció i en les de
rivacions de «traetament medical» per a
resoldre'n el contingut, com se resoldría
local o
una malura,
una indisposició
qualsevol.
una anormalitat orgánica
SenSe que d'aquestes petites resolu
cions teóriques i parcials en pervingui
altra cosa que una nova
El «cas» o el «problema» de Catalunya,
en «qüestió,» šs
es converteix aleshores
a dir en «interrogant», (amb marga per
etimológica
a tots els dubtes), que fins
m..ent repugna a l'afirmado total del nos
tre .fet viu i a la continuitat de la nos
tra eertesa. Ni el doctor Torras i Bages
Catalana», ni don Enríe
en la «Tradieió
Prat de la Riba en la seva «Nacionalitat
Catalana»,—(fonts veritables de la nostra
literatura de la regeneració),—ens plan

tegen qüestions.
Parteixen, naturalment, de la realitat
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excepcions

de

«problema».

situació «regionalista» fá que
La
el senyor Ossorio Gallardo concedeixi
seva

excepcional importancia

a

documents

historie
literaris
que estudia (anys 1793-1795) oblidant que
foren aquells temps de «decadencia ca
talana», com ha demostrat en sos inte
ressantíssims articles, de gran prepara
do i de fina penetració, don A. Rovira

populars

del

període

Virgili.
Quelcom de l'incomprensió balmesia
román al senyor Ossorio Gallardo. I
que no
és la seva actitut «regionalista»
li deixa capir l'essencialitat nacional ca
talana, de la qual, amb singular agudesa
i a propósit d'un text de Balrnes preci
samen.t, -sab concretar-ne tres elernents
principalíssims: l'aristocracia_ del dret,
de l'investigació histórica i de les arts;
els polítics i el sentiment popular.
Jo cree que d'aqueixos elements en
veu niés aviat la significado formal. Per
xo, encara devegades eonfón les «dife
rencies» entre Castella i Catalunya arnb
«prevencions» equivoques, perxó també
denneix el catalá com «una mezcla ex
trana de lírico i de utilitario», sense re
na

LOPEZ-PICÓ
(De La Ven

de

Cetalunya).

El millor Café és el torrefacte de lIza
Iredia..—Carme (Davant de Betlem)-

Republic
Contra la

Ilengua catalana

Una de tan tes desgracies de la desgra
ciada Espanya és que la gent espanyola
que‘s titula avaneada té, amb poques
excepcions, la mateixa ánima inq uisito
rial i reaccionaria de la gent de l'extre
ma dreta. Davant de la qüestió catalana
especialment, a cada punt velem alear
se la hostilitat implacable que gran nom
bre de pretésos lliberals i republicans
senten per les justíssimes reivindica
cions de llibertat humana que reclama
la nostra terra.
Ara mateix en tenim un trist exemple
en la nostra ciutat. Perqué l'antiga «Es
cuela Industrial de Artes i Oficios», que
sostenía i pagaya la Diputado de Barce
lona, s'ha convertit en l'«Escola Elemen
tal del Treball» i ha adoptat la llengua
catalana, dos diaris que's publiquen a

ARIA

la nostra eiutat i que's diuen republi
cans han emprés una campanya contra
la susdita Escola. Aqueixos dos diaris
ja quasi no caldría dir-ho—són «El Pro
greso» 1 «El Liberal».
Amb plena raó, amb rolé dret, amb
plena eficacia, l'«Escola Elemental del
Treball», a la qual con corren nornbrosos
obrers, ha adoptat la 'lengua catalana
la llengua del país, com a Ilengua d'
ensenyament. Les assignatures s'expli
quen en catalá i tenim entes que aviat
hi haurá llibres de text en catalá. El
que's fá en aquest punt en la repetida
Escola no rnereix més que lloanea i en

coratjament.
Peró 1:ánima essencialment anti-eata
lana deis que escriuen «El Liberal» 1 «El
Progreso» s'ha sentit revoltada per Plum

>9,

ri

lit24,M_1•1

absoluta

cordar que la nostra raga és eseencial
ment intellectual. I és perxó, encara,
que lloa l'equilibri del senyor Maura,
«para normalizar a Espana en lo inte•
lectual y en lo efectivo; para facilitar un
manana de concordia», just en el punt
lamentem la seva feble
en que nosaltres
sa, car la eficacia d'aquest demá som
niat será donada en aquells qui sápiguen
1 vulguin allunyar se de la ficció retóri
ca, oratoria i parlameataria de l'Espa
nya del segle XIX.
De tota aquesta ideología nostra n'hi
han vesilums en el text del senyor Osso.
río Gallardo.
El sentim molt aprop quan parla de la
falta de comunicado entre el poder i els
governants; quan diu que l'Espanya real
es enfront de l'Espanya política; o quan
protesta de que castellá i espanyol si
guin sinónims. Pero trobem a faltar la
«convicció nacionalista», tot reconeixent
la sinceritat afectiva del llibre i respec
tant el criteri de l'autor i les seves valo
racions d'utilitat per a Catalunya, fóra
de Catalu.nya.

nacional catalana; i de la plena con cre
ció actual de la seva elaborado histórica
resulta un estat de norrnalitat, de
en
salut i de virior que desmenteix totes les

en
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deguda que a l'«Escola Elemental del
Treball» s'ha otorgat al nostre idioma.
«El Progreso»—el famós «diario autono
mista», com diu encara en la capçalera
ra

-

l'introducció del catalá en l'en
una prova de «exclusivismo
catalanista» i la califica de «medida ab
surda». Com sigui que les classes de
l'Escola se donen en les aules de l'Uní
versitat literaria, «El Liberal» demana,
l'intervenció del rector, en els termes
Coba

en

senyament

següents:
«Por todo lo expuesto, llamamos la
atención del rector de la Universidad
para que si cree que en las ensenanzas
oficiales que se dan en Espana deben
servir a todos los Espanoles, abra las

puertas de

la «Escola Elemental del Tre
los hijos de todas las regiones,
desenvolviendo los estudios en un idio
ma al alcance de todos, idioma que no
puede ser otro que el idioma nacional.»
Així pensen aqueixos republicans. En
ells pot més el crit de la sang dominado
ra que la noblesa deis ideals que prete
nen representar. No veuen que l'ús del
catalá a Catalunya és un cas de llibertat,
ni que l'imposició duna 'lengua és un
deis actes de tiranía más odiosos. A Ca
talunya ha d'emplear-se arreu la 'len
gua catalana, perqué és la nostra, per
qué és la que parlern, porqué šs la deis
nostres pensaments i la deis nostres
sentiments. Foragitar-la deis llocs ofi
dais í de les institucions publiques,
substituir-la per una altra 'lengua, és
una tiranía brutal que fereix les més de
licades fibres del cor deis pobles.
que no s'ens vingui amb aqueixa
cançó de que aquí hi há gent que no en
tén el catalá. Qui no Pentén i u convé
entendre'l que l'aprengui, com aprenen
el francés els qui van a viure a París, o
Panglés els qui van a viure a Londres, o
ball»
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Pocs moments tan clificils con' el de
havía travessat la nostra terra des
deis començos de sa darrera renaixen
sa política. Altres mes drarnátiques épo
ques, alguns períodes de greu aplana
ment espiritual havía tingut de recorrer
Catalunya; mes cap tan confns, tan pe,rillós si es prolonga massa, per la des
orientado 1. el conseqüent escepticismo
col-lectiu que pot originar.
Hi há que tenir en compte, que un
poble, corn tota col-lectivitat que‘s tro
ba en un período d'ascensió espiritual,
necessitaimperiosamenttenir ben obe,rts
els horitzons que van aixamplant se 11
cada nova ernDenta que dona; no hi vol
dir rés que Mentrestant hagi de fer sa
vía caminant entre obstacles î traves
sant paratges de foscors misterioses, Si
pot ovirar al lluny del. lluny la claror
irradiada per l'ideal que perseguiex. Lo
greu 1 perillós és que aquell poble,
aquella col-lectivitat, se desorienti 1 arri
ara

-

el castellá els qui van a viure a Madrid.
Encara que no t'os per propia convenien
cia, per cortesía haurien d'apendre la
'lengua catalana, els qui amb els cata
lans conviuen.
Está en son 'loe l'idioma catalá, el
nostre idioma nacional, en l'«Escola Ele
mental del Treball». La nostra voluntat
i el nostre dret van molt más enllá. Vo
lern que a Catalunya sigui el catalá la
'lengua de Pensenyament en toles les
branques, deis tribunals, de les corpo
racions. I aixó és Ilibertat, és lliberalis
me. El sistema federal
regoneix tots
aqueixos drets de l'idioma catalá. El
gran Pi i Margall els -proclama. explíci
tament.
A tota Europa,—en aqueixa Europa
que tant sovint invoquen els pseudo
avançats espanyels—cada día són más
respectats els drets de la llengua de ca
da poble en els Estat hon hi há diversos
llengiles. El director d'«El Progreso», el
senyor Emiliá Iglesies, que és diputat,
déu Ilegir els fascicles que edita el Con
gres resumint les noves lleis extrange
En un deis darrers fascicles haurá
res.
vist la Dei belga que estableix absoluta
igualtat de drets entre el francés i el fia
menc en l'exércit, que és tot el que pot
dir-se. Un deis articles de la llei, per
exernple, disposa que hi hagi escoles
rnilitars de lleng-ua flamenca. Un altre
article diu que quan les autoritats mili
tars s'adrecin a corporacions de les
-provincies fiarnenques, ho facin en l'i
dioma flarnenc. Aixó és lo que Dassa a
Europa.
?Peró qué saben d'Europa aqueixos
republicans—tant nombrosos en terna
espanyola—, si són uns perfectes repu
blicans d'Africa?
-

(De

bi

a

deixar de

veure

El

(o per

Poble Catald;.

un

efecte de

auto-sugestió cregui que no la veu)
aquella claror, el més Doderós estímul
vital d'hornes i nacions; aleshores un
principi de pessimisme s'infiltra. en el
cós social, i es va estenent, estenent,
fins a apoderar-se de la seva totalitat,
per fi arriba a creure's predestinat
seguir per sempre rriés una desolada
ruta de miseria i servilitat.
Es dar que tot aixó ha d'entendre's
en un sentit relatiu, aixó és, en el sen
tit de que aquella desorientació, aquest
principi d'escepticisme, fa que deixin
de incorporar-se, de rnornent, a la legió
deis vidents de l'ideal, deis apóstols de
la nova vida, masses cjutadanes que re
presenten energíes aprofitables i que
encara no havíen
sentit fortament les
palpitacions i inquietuts de la renaiyent
vida; absolutament parlant, pot des
comptar-se per segur que tots els ele
ments sans d'un Doble, un día o altre,

l'impuls de Pengrandi
l'estimul de l'adver
baix
ment gloriós o
sitat, s'aplegarán a l'entorn de les joves
idees que porten dintre elles troços de
l'ideal que ha de realitzar aquel' poble.
Aplicant aqueixes consideracions a la
nostra terra, és indubtable que enutjosa
boirina en terboleix en part els horitzons
polítics: hi ha gent, potser molta. que va
allá aon u duen, pero que no sab ben
bé aon va. I aixo ni succeía fa poc temps,
ni succeirá dintre de gaire, porque, o bé
tornará l'antiga claretat de visió políti
ca en les rnasses deis nostres partits, o
notser, intensificant-se aquella deso
rientació, acabará per determinar l'ex
clusió de l'escepticisme col-lectiu que
avui apareix no más que en forma em
brionaria, î que una vegada desenrotllat
i dominador pesará com llosa de plom
darnunt les postres gents.
Ara bé; ?hi há fonan-ient per a mirar
arnb corta temen sa l'imrnediat pervindre
tard o d'hora,

a

de les forces polítiques catalanes, o pel
contrari, hi há motius per a creure en
una propera influencia d'onades d'aque
lla fé creadora d'empreses i sostenidora
d'entusiasmes?

compren que'l nostre poble, degut
meridionalitat,
1 al no palpar enca
sa
Se

a

ra resultats tangibles i brillants, mostri
avui certa descontlança respecte als re
sultats de la seva actuació política con
temporania. Mes siguern sincers; fins
admetent que dita desconfiança i princi
pi d'excepticisme ha penetrat en part
de totes les col-lectivitats polítiques or
ganitzades de Catalunya, s'ha de reconéi
xer tarnbé que ha sigut la Lliga la que
más ha tingut continuitat d'ideals 1 de
procediments polítics. Ella ha sigut la
única que ha realitzat ernpreses i creat
obres, discutibles, imperfectes si es vol.,
pero que són reveladores de un inequí
voc sentit de la vida moderna civilitzada,
i que a la vegada están animados per
una viva flama de seré patriotisme.
Si en les campanyes í agitacions apa
ratoses, principalrnent verbalistes, s'ha
trobat la Lliga molt acompanyada, en
les gestacions i realitzacions de projec
tes i afirmacions, s'ha trobat ben sola.
I el seguir contra tots els entreba,nes i
amb exemplar perseverancia aqueixa
obra de realitats, práctica, en el noble
sentit de la paraula, en un Doble que
tothom recoheix mancat de quasi tot
Putillatge económic i espiritual que
constitueix la -?ida moderna, és per si
sol un signe indubtable de compenetra
ció deis elements directors de la Lliga,
amb les más fondes i apremiants neces
sitats del nostre poble, no per ser abs
condites 1 encara ignorades per les mas
ses, menys sentidos en veritat.
Per aixó es que malgrat el sentit de
conservadurismo d'acojo política forta
ment imbuida d'un sentit de disciplina
social, malgrat les tendencies de respec
te a la vida tradicional catalana que sem
pre ha defensat la Lliga (sentjt i tenfien
ejes exagerados per sos enernics), i mal
grat el carácter industrialista i revolu
-

-
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seguit arriba que's cansen d'aquella
primera actuació i en busquen una altra,
i després altres 1 altres, que no venen a

cionari
eom
a bon meridional
del
nostre poble, ha vist aquella aumentar
cada día el nombre de sos conseients
—

—

sinó variants entre sí, sense presen
novetat
sinó en lo més exterior.
tar
Aixís, dones, encara que avui s'obser
vi aquella certa desorientació, aquell co
menc; d'escepticisme en part de les mas
ses polítiques de la nostra terra, estem
segurs de que ha de ser purament cir
cumstancial; perque, mentres hi hagi la
Lliga, se conservará la fé i la disciplina
polítiques en dita agrupació, 1 rnentres
hi hagi algún n-ucli dotat de fé i possei
dor de solucions positives, per l'orca s'
haurá d'originar rnés o m.enys intensa
ment una repercussió d'aquella virtut
estimulant en els medis fins ara domi
nats per l'excepticisme, a no ser que fa
talment hagi de desaparéixer la vitalitat
del nostre poble, cosa difícil si's té en
compte que la paraula fatalitat, cada día
més, tendeixen a oblidarl-la els pobles
civilisats.

prossélits.
Es aqueix un ben curiós fenómen, que
sois pot explicar-se per la secreta afini
tat queel poble ha vist desseguida existir
entre ses ignotes i urgents necessitats
i les normes inspiradores deis elements
que han anat dirigint la Lliga per les

ser

víes de

sa actuació.
Els pobles sempre voleo, en totes les
esferes de la vida, acoló i fets. Per t'anta
siosos, per meridionals que siguin, no'ls
satisfá d'una manera permanent i com
pleta una exclusiva actuació verbalista,
purament ideológica de sos organismes
polítics cenductors. Quan se troben en
front d'actuacions de tal faisó, de mo
ment deixen fascinar-se obeint a impul
sos instintius de la seva ánima col-lecti
va; més, com que amb dites aetuacions
no poden veure satisfetes les ansies
de
renovació interna, que senten lluitar din
tre si per a convertir-se en realitats, des

-
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Cátedra, 6›,

iCas

X VTT

així:
liare

lacteEgipcia

e

cona

que no
a fóra.

es

sia

Fora del cas escriure tx final, pero sois en
paraules els derivats de les quals tenen tx,
en
COM. despatx (despatxar\;
altres cassos
caldrá escri-o_re ig o g, així, raig, veig, mig,
boig, fuig.

Es més dificil tractar dtestablir regles per
les plosives. El criteri tradicionalista, i
simplista és escriure sempre t, eh, peró amb
vacirlacions per a la labial (b, p). Així s'es
crivía al començannent de la renaixensa es
trets, ávit, sech, llarch. Després s'adrneteren
d,
ib finals, peró exagerant-ho; escrivíen
estret, etvid, portad i sord en vista del feme
nin.s, peró en 9.2ortat la t és tradicional i eti
mológ,ica alhora. Més ro_odernament s`ha
proposat escriure la d en els "latinismos,
com ávid, puix tots els idionaes llatins i ger
DaáDICS conserven aquesta d; igualment la
g final en paraules savies. En parau_les d'ori
gen popular hi ha, raon.s Deis dos criteris
(sort-sord). El criteri predomi_uant sembla
ésser d'igualació amb els mots savis. El lita
teix criteri aplicat a la velar donaría seo,
groc, cataleg,
No hi há raó per conservar la ch tradicio
nal, perqué si volíem_ representar la petita
aspiració que segueix a la c tartibé caldrfa
escriure thi ph.
Per a resoldre el problema de p, b finals,
a

s`ha d'entendre que en mig de para,ula tam.bé b sona, p en sírlaba inversa, així en ob
servar; no és pas cap convenció nova fer-ho
al final. En mots COM dubitu,, perdent la i i
pel contacte de b i t, s'estableix la pronun
ciació dupte; es preferible el criteri etimoló
gic, escrivint dubte, com dissabte, cabdell.
Notem aquí un castellanisme. Les combi
nacions llatin_es bd i bs s'han donat en cas
tellá ud i us, que també s'accepten injastifi
cadament en cat.; així fem recaudar i au
sen,t. trets del cast. que hem de substituir
per recaptar í abse2zt.

XVIII
va

perd_re

tots

els

diftongs

que

te

Els diftongs de les ilengües novo-llatines
provenen: o bé de la diftongació d'una yo
cal 'latina (pede, piecl), o de la destrucció de
un hiatus (De-u, Deu), o de la vocalització
de certes consonants (nocte, n,uit).
-

13)33,

(II)

La més important d'Espanya-20 sucursals ann.b teréfon-Central: _Mayo, 44, tellf. 1,113

mporiant°

rotx

rodja roja

nía, menys l'au.

JiR)

Ziff.LP) 12<2

(o,

rodje

Aquí el cat. antic adopta la grafía roig,
representant la fricativa final per ig, pero
quan ja hi hit, una i per g sola, cona en mig.

El llatí

llarga

La grafía mig-eval consagra aquest fet, eS
crivint grock, larch, pelech. Igualment ama,t
(fem. amada), vert (p-rovinent de d "latina),
muititut. En la p hi h vaciIlacions, puix
s'escriu sab i sap.

és dubtós si convé doblar
la s o la r; i és el cas deis prefixes, com
anti-retbic. El fr. 1 lit. en ranots sa„vis
al revés
no doblen. La tendencia del cat
on

En les frieatives:
rubeu
ru,bea

Liftongs.
la,rgu
larga

9'9'.

un cas

-,a-e-,--alLan

Consonan,ts en sil-iaba inversa.
La nlosiva o fricativa que's troba en fi de
paraula, sempre és sorda en la pronuncia
Aixi crocu 1 son femení croca,, fan en
vulgar, per debil-litació de la consonant in
rervocálica, grogu i groga; grogu, per cal
gude, de la vocal final, esdevé groc amb final
sorda,
Tenim el fonema sord fins en les paraules
on primitivament hi havía el fonema sonor;

XVI
r,

SÁBAT

fortes.

la convenció de la dieresi (i.i) per semblança
a,mb gue, gii,e. El cast. no té necessitat de la
diéresi, 131./iX que ho escriu cue; tampoc,
el port. usa raccent grave en lloc de la dié
resi.
No sempre la combinació k±u±a vé de
qu llatí; així mots com evacuar; aleshores
cab escriure c i esforear-se en la pronuncia
ció disirlábica, que per castellanisme es fa
devegades asil.lábica.

ss;

i

del cast., és

Quan el cat. ha pres del 'latí paraules on
figurava la corabinació qua, aquesta ha si
gut conservada, com tam.bé la combinació
que, peró pronunciant-se la u, i in.troduint

Hl há

MARTÍ

doblar, escrivint ardiso
a
no
ojal, antiretbic, malgrat pronunciar-se s i r

XV
Qua, que.
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Pegnanda. verltat

la única funeraria Que posseeix Cambra de Desinfecció,
previament desinfectat.— NOTA: Acurat i rápid se,rvei

iîals prOuS

servint cap arte
a
la Capital

tant

.
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En eat. no hi há cap dift. que provingui
<runa vocal llatín.a, pero és freqüentissima

vocalització de consonante.
Dif tongs decreixents. Són els que tenen
per vocal subjuntiva la i o la u. Poden for
mar-se amb qualsevol vocal; aixi els que te
non per subjuntiva la u:
la

ezu

u

éu

in

óu

(Su,

Vocals fent hiatus:
Den, meu En aquestes l'hiatus ja existía
en llatí; per?) en altres casos scha format per

Combinacions creiwents. Així com les com
binacions vocáliques decreixents són, gene
ralment, m_onosil-labiques, les creixents són,

desaparició duna

fidare,
generalment, disil -lábiques;
fiar. En alzó el cat. se separa bastant de les
altres llengües novo-llatines. En fr., it. í
cast. hi há diftongs provinents d'un.a vocal
llatina.
cast.
it.
fr.
ie
Le
e breu, a
ie

en

u; generalrnent provenen de yo
de consonants; algún cop d'un

ealització

hiátus desfet.
Les consonants que's converteixen en u,
en eat. igual que en prov, al trobar-se en ff
de paraula, són les següents:
b=..v (eonfusió del llati vulgar)
clace
breve
vivu

elan
den
breu
viu

12,02;71

nou

nube

nuu

debet

e

ti

ta-u-la

tegula

te-u la

intermitja; així

tau-la
ten-la

on

átons Són:

plauret VeUrel
diftongs son.en igualment per

els

tractar-se de a=e (vocal neutra)
ciutat
plourá, que teóricament halaría de
ésser
per?) es fa una dissi

iu
°u

railació pronunciant una o tancada;
d'altres pronuncien plauret.

Diftongs

arab subjuntiva i.
Hl há quasi bé la serie completa
nics:
ai

éi,

éi

ói

ói

en

els tO

ni

pace
dece
dicit

pan

ói sois existeix en apói, pres del cast.
Els diftongs 8,mb i subjuntiva vénen ge
neralment, de paraules d'altres llengües, o
de la destrucció d'un hiatus: aer, aire; o de
la supressió d'una consonant intervocálica:

den
diu

reje,

nuee

non

ducit

d-uu

Igualment aquesta
libra

consonant

tabula

Diftongs

ún

ultra aquests, els de vocal átona.
Cap altra llen.güa novo-llatina té tan_ts dif
tengs
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livra

nidu
claudit
crudu

breu, ô

b en mig de paraula:
?jura (Uiura)

hodie, ojo, hoi,

gran

Diftongs átons. Són:
ai=ei

pon
niu
clon
cru,u

en cat. hui, vui, avui;
rege,
rey, cast.; coreu, coriu, CUir; o de
una dislocació d'accent: regina, re-i-na,
Aquest canvi d'accent dona fenómens
tant curiosos com pretérits imperfets, amb
accent al radical: vi-de- at , ve-i-a (cast.), véia.

ree,

(cru)

ni és decreixent al revés del que
pasea en cast.

no

u,e

ue, en, 5

Quan la segona vocal és accentuada s'ha
d'acceptar la pronunciació disil-lábica, així:
clarian,a, saviesa, juliol, partió, refLar. S'ha
de comptar una excepció per les paraules
a,cabades en ció, com salvació, on_ la pro
nunciació domínan.t és naonosil-lábica, per
un efecte de ritme, puíx així es fa semblant
ale altres derivats:
-

sal-va-ció
sal va-ment
sal-va-dor

-

palatiu palau
pretiu
preu
puteu
pon
gradu
pede

o

Altra excenció és el cas d'ésser la combi
nació postúnica, com en llantia, ingenua,
pronunciades abans disil-lábioues i ara mo

nosil-lábiques.
Un altre cas d'excepció és el del

nexe

qu

(quantu)

estava format per dues
consonante; qua forma així una sola sil-laba.
Igualment pasea anab certs derivats germá
nics, on la w es converteix en gu, per ésser
pronunciada abans aquella Iletra germáni
ca amb só semblant al que té avui en an
que

en

'latí

glés:

wardan,
wirra, guerra.

guardar; warjan, guara--;

o

Err
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