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moramats.

A Ramón

-

Rueabado,

per J. M LoPEz-PICÓ.
El

temperament

deis

adultes,

per

G. FERRERO.

Conferencia donada el día 18 de
Octubre de 1913 a l'institut Eti

giénie -Kinesiterá.pie,
F.4.4ÍAS I JUNCOSA.
el2Alsacia-Lorere.a

per

Nieolai y.

a

fracassada, varen
tra Catalunya i contra

de

un

demanés

banquete,

per Emi

JuxoY.

Espana,

per

FEDERICO URALES.

el

xant

la

en

1

tots

Acaba de sortir

seu

anys,

a

el Catalanisme, dei

impetu6s,

carácter

polític

convertir-se

nova

Qüestions Givils,

estudiadas segons
nostre Dret per Lluís de Peguera,
extractados per

Francesc Maspons i Anglasell.

de la doctrina civil de Pe
guera anotat amb la Jurisprudencia

estrident i

en

pensador,

de la vella

política

;

que

pel

una re

remotament

contrari el

seu

té
al

administratiu.

enganyar

se

aquells

T1CA, NO;

Aqueixa

intemperança

manifesten amb
que dejen:

LLIBERTAT
no

LLIBERTAT

ADMINISTRATIVA,

pot ésser més

actitut constitueix

un

a

qui conegui

cas

favor de

lla vida,

no

informalitat

Ells,

si

deu

no

aguan

o

ma

poc aque

estranyar-li aqueix

cas

de

política.

algunes vegades han manifestat

han procurat

en

les, creient

que

aspiració

trobará

un

catalana ani

sol home

creure

la

que, per convicció,

le? aspiracions

Es de

en

legislatiu

en

catalanes.

que n'hi

hagi

puga ha

o

ver-n'hi algún que de conformitat amb elles

actui; per?) si hi és, i aixís obra, será
consideracions d'altre
I

d'aquestes cqnsideracions

una

a

Madrid,

per

mena.

que més

exigencia d'un poble,

és la

l'amenaça d'un poble.

qui

escriu aquestes ratlles

setmanes

res

Ii manifestava

conversa

per

a

afegía

en

assolir
:

A

plena

alguna

Espanya

si 48 d'elles están

un

Porta del Sol

cosa

estant

aquí,

:

provincies ;

quietes y n'hi ha

la seguretat de que

bé tindrá

lo que

:

vulgui ; les

una

els

que

una tam

altres 48

aquesta és la raó suprema

política espanyola.
Potser, doncs, que

gai

s'ha de cridar.

hi han 49

crida, tingui
tot

fa

no

alt funcio

Governació,

nari 'del Ministeri de la
en

catalans,

en

que

no

la

ja

hem apurat la paciencia amb procediments
moderats i fins

obligats

d'infor

la política

drilenya, per haver viscut molt

SI.

deplorable.

malitat í de burla que Catalunya
tará pas. Mes

POLI

se

-

nostres

cap mida de carácter

tindrán res

aquesta moderada petició de Ca

contra

L'espectacle

tr

i

política espanyola,

Al
de d'eu

és exclusivarnent administratiu, feble

cans

Catalans.

talunya,

catalana.

na

des

Aquesta

els temps de la bien

forma autonomista, que ni

•

Extracte

po

seny.

certa

una

vena

impulsi

reflexiu i per demés conscient, demana als

ment

Obra

con

pesen

aquelIs,

cap

carácter

De rinstitut d'Estudies

les

-

Difícilment

solament justa, si que tam

no

rnonopolitzadors
contra

irats

bé necessaria.

•

LOS políticos

soste

centralista

trobaven molt

administrativa.

de violencia, per

A

Lio

tretenir

tendida.

premsa

Franva 1 Espanya. Exposició
feote, per A. ROVIR / VIRGILI,
de

Catalunya

cine aetes de

Al

enigma

mo

els catalans.

aixó,

Paralelament arnb

Eren

El

por.

Una autonomía que_ tingués carácter

centralització

Cátedra de la "'lengua Catalana.

„Pe

quans

vella política

pronunciar-se

tural que
en

general

en

el criteri de la

per

Aquestes aspiracions

tota

ría desanareixent.

l'ex

(Trad. C. R. B.)

sigut

ha

no

lítics madrilenys i

consideraven

Gogol.

aspiracions d'aqueix

las

lític els esVerava, els hi feya perdre el

obstaele

Comedia

-

amb

racions,

aspi
convicció, sinó per

conformitat amb les

certa

obrant aixís aquesta

JOSEP

pansió alemanya».
El Revisor.

el Doctor Ro

una

viment catalá, la prernsa madrilenya, els po

nen

Una 0132:nena, per MORA7 Ó.

i

Congrés espanyol

al

integritat

sa

el Catalanisme's

enrera

política,

la vida

a

exposá.

bert

anys

Si aixís és
que

se

altres

vegades.

política

que per

vejern

hi ha la seguretat de

o

més vehemencia que

I és de

creurer

Catalunya, alliçonat

riencia, acabará

ens

cridar,

a

necessari,

fará amb tanta

crit de

no

governamentals,

altre vegada

que el

per la

nou

expe

irnperi de menticla:
dignitat de tot Espanya

amb

un

pot ni deu continuar.
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Si aquest treball no ha tingut lloc enca
és de creure que no passará molt ten-ips
i allavors és se
sens que'l Cbdic se revisi,

ra,

Sobre la celebració
?'un Congrés de Dret Catalá
Per
L'aparició

voten,

ara

les planes

craquesta Revis
distingit advocat D. Josep
abogant per la celebració d'un
a

ta del article del
Gich

Congrés

de Dret Catalá

semblança de ço
que compliren els metges de 'lengua catala
na, ha motivat per ara—que nosaltres sapi
guem—Padhesió de la Revista «La Notaria»,
5. la publicació d'uns articles a «La Veu de
Catalunya», deguts a la prestigiosa firma
'd'En Jaume Bofill, les consideracions del
qual han sigut batudés "pel mestre en Dret
Catará D. Anton María Borrell, mitjançant
un articie igualment publicat a les planes
de «La Veu de Catalunya», article que re
comanem.al nostre jovent estudiós, purque'l
Iliuri de

jutjar

amb

a

precipitació

i

Ileu.geresa

el valor actual del Dret Civil de Catalunya.
Ja en l'any de 1907, se ilença a la pu
blicitat l'idea de preparar un Congrés per
a 'dur a terme la codificació del nostre Dret,
prenent allavors per patró el Congrés que
acabáva de celebrar-se en honor de la 'len
gua catalana.

Nosaltres,
dats

d'autoritat, peró

mancats

l'afecte que hem demostrat

en

stitucions civils catalanes, combaterem, mit
jançant un article que publicá, «El Poble
Catan.» el 19 Desembre de 1907, la cele
bració d'un Congrés mentres no estigués

Més

preparada

ben

l' obra

de la Codifi

cació del Dret Catará.
que,

com

per

dissort

nostra,

en

1912

Conferencia, el 22 Abril, en
l'Academia de Jurisprudencia i Leg,islació
de.Barcelbna, continuaven subsistint els ma
teixos motius que impedeixen que
pugui
ésser profitós un Copgrés de Dret Catalá,
al donar

en

una

el .final de la Conferencia insistírern

bre el camí

nyalat

en

com

-seguir, Per

1907, per

codificació
prpcedir

a

del Dret

que

dur

a

Civil

eritenem

nosaltres ja

a

terme

de

so
se

l'obra de

Catalunya.

que és del

cas

no

semblant afer amb precipitació,
sine) d'una manera per demés entenimenta
da, volern transcriure a continuació el final
sde nostra Conferencia, malgrat haver apa
rescut ja a
«La Revista Jurídica» de Ca
talunyá ; car aixís nostre pensar, que vol

driem

en

veure

acceptat

o

discutit, adquirirá

major publicitat.
Després de patentitzar en nostra Confe
rencia «Els fideicomissos amb relació a la

una

futura Codificació Catalana», les deficien
cies Itnportantíssimes que s'observen en els
treballs més autoritzats de preparació per a
l'ApIndix, acabavem dient :
«Senyors : lluny, molt liuny de mi l'idea
de creure haver en tot encertat, en les diver

contra

en

observacions que deixo exposades a la
superior atenció.
Per a una tal creença tenir, caldría no
sois que tingués una confiança en mí, que
ningú com jo sab que no la puc tindre, sinó
,es

que

lloc de considerar

en

dificació del

Dret Civil

problema,

el de la Co

poble,

d'un

reputés

tant, del nostre, el

un

com

complexe,

per demés espinós i

i per

com

com

a

una

qui les hi dediqués, fos persona
regoneguda aptitut i probat patriotisme.

Estic convençut que, més que dificilís

sim, és

en

absolut

prepació, i
competentíssim,
gran

fers ordinaris

impossible,

sens

sens una

disposar de personal

que deixant

se

que

els

seus

un

Apendix

gislació

o

Códic la

civil pug-a resultar

al

nostra

total Ile

mitjanament

ac

Jo vull aprofitar l'ocasió, per
tribut d'admiració i sincer

a

retre

un

regoneixement,

que estic segur que vosaltres

amb mi tri

jurisconsults que han pre
parat projectes d'Apendix, sisquera deguin
objecte de seria revisió, com els se
ser ells
nyors D. Francisco Romaní i Puigden.g,olas
i D. Joan de Deu Trías i Giró, que l'any
1903 publicáren son Avant-projecte. Se '1,
mereixen tant més, en quant l'actitut passiva
deis altres jurisconsults, deis professionals en
general, demostra que son procedir consti
tneix un acte de verdader heroísme, que no
pot exigir-se a ningú, perque no hi ha dret
pretendre, com digué'l senyor Azcárate en
el Congrés espanyol, el 8 Abril de 1889,
en
ocasió de la discussió del Códic Civil,
que qui té necessitat d'acudir tots els dies
als Tribunals, a la Cátedra o al Parlament,
als eximis

pug,ui fer

perdudes.
Mes com el ten-ips s'escurça, cal cercar
la manera d'enllestir, i sobre tot d'enllestir
bé la feina Que, amb relativa ventatja nos
tra

un

Cbdic

encomaná el

ens

a

estones

senyor

Durán

y

Bas

pugui venir una
Ilei que dongui interpretació auténtica al ar
ticle 12 del Códic Civil, i que mantinga l'es
No cal pensar ja

de dret

tat

manera

en

que

que d'aixó

ne

resultés d'

definitiva, dispensant
Apendixs més

ció de formular

de
o

una

l'obliga

menys

ex

Han passat ja dos decenis de la publi
cació del Códic

se

en

Dret que

no

el mateix

Civil, que, segons prescrip
consignada, devía revisar

cada déu anys.

demanant

hauríem sabut

respecte

per

un

en

un

concretar

ApIndix ?

o

presentant Catalunya

Adhuc

Códic

un

únic, fermament, conscientment i decidida
ment empres per tots els professionals i for
país, representará un moment
ces vives del
difícil i de verdader perill el de la discus
sió i aprovació pel Govern, per la Comissió
General de Códics i pels Cossos Colegís
ladors.

de

tots

peró

que constituim, dóncs,

Urgeix

depressa,

un

verdader bloc, format

molt

per

gent

els pensars, amb sois que conside

indispensable la conservació
ció, realitzada principalment per
rin

nostra

llei civil

;

i

renova

nosaltres

el coherent

signifiqui com una
contra solidaritat a la que, espontaniament
i sense necessitat d'acord previ, exisreix
funciona sempre entre'ls polítics i profes
sionals deis paissos nomenats de Dret comú,
que, sense distinció de color polític, aspiren
a
que sigui una sola llei civil espanyola i
que per a conseguir-ho apel-len a tots éls
medis que'l se-u singular patriotisme els sug
gereix. A aquest fí, veiem com s'está procu
acoblament deis quals

f

conservadors la reor
per a assolir que'ls
més autoritzats interprets del Dret, sobre
tot del consuetudinari, desconexin els cos
tums i faisó d'ésser delá respectius paissos
pels lliberals

rant

ganització

del Notariat

Ilegislació especial.
farem la obra del

de

No

nostre

amb el procediment fins avui
els medis

Apendix,

seguit,

i amb

disposem.

que

Considerem que significaría

un oprobi in
calificable, un esmicolament de la nostra
vida jurídica, tant si a Madrid barroerarnent
amb la competencia que per a aixó els man
ca
ens donguessin
un
Apéndix qualsevol,
com si
acceptessin un Apendix nostre que

fos

no

producte

,

revi
de distints estudis í

sions.

Quanta no fóra la responsabilitat deis
professionals catalans, si resultés després,
!

necessariament deuría succeir, que

com

gran part del

tensos.

ció

espanyol

Govern

'mateixos, de la

ceptable.

butareu,

les forçes vives del país ? Si aixi5 suc
ceís, i correm inminent perfil de que succee
ixi, amb quin dret ens encararíem amb el
tes

que

dediqui exclussivament

treball de la Codificació, l'obra de traduir
en

la síntesi del total pensar i
professionals, i de to

sentir de les classes

cosa

a

sempre que,
de

signifiqués

que

Códic

feina lleugera, susceptible de
ser a la perfecció realitzada, sens gran pre
paració, amb sois dedicar-li algunes estones,

fácil,

Catalunya no poguer oferir als
a
del
Estat, per manca de conscient
Poders
opinió entre nosaltres formada, un projecte
taría per

vostra

escu

les in

a

gurIssim que'l Govern de Madrid intentará
portar a compliment l'obra deis Apendixs ;
senyors, ? quina no sería la nostra yergo
nya, 1 quin perjudici tant greu no represen

dat
o

o

be

que

Dret no
l'articular -del

nostre

traduit dins
el que

comprengués

una

quedes bui

Apendix.

hi restés

con

signat sense el degut engranatge, tant entre
Civil!
'ses parts, com en relació al Códic

r25
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que amb

pensi's

civil espanyol

clic

C.P...TALIJNYA

tot

i representar el Có

el treball de molt més de

sigle, amb intervenció deis millors ju
rjsconsults conreuadors de la legislació ci
vil gene 3.1, la nota més trista que pogué
onsignar la critica fou la d'haver-se do
acabada la feina abans de, reposa
n at Per
dament, donar-li l'últim toc, havent-se po
gut dir de semblant Cós legal, entre altres
Coses IT1 olt i molt greus, pel digne cultís
sjm President d'aquesta Academia, en la ses
sjó del Congrés de 20 Marc de 1889, que
degut a la precipitació amb que's volgué
acabar, Id apareixen doscents cinquanta ar
c

.,

ticles literalment transcrits del Códic fran
cs, i un nombre triple d'igual procedencia,
que amb algún canvi de paraules venen a
dir el mateix.
I
dre

cree, senyors, que

jo

que coneixem

ara

xen

la

quals

.els

seva

en

anem a

preten
la

legislació, del que conei
jurisconsults castellans, els

peculiar

nostra

no

millor nosaltres

gran nombre i per molt temps

tre

bailaren, publicant-se apreciabilíssims tre
balls, en l'obra del llur Cbdic, essent de no
tar que no pocs d'ells podíen quasi assidua
ment dedicar-s'hi, perque, si directament no
percibien emoiuments, eren persones que, en
gran part vivíen del pressupost.

ma,

a les respectives Juntes, d'aquesta
Aca
demia, del Col-legi d'Advocats i del de No
taris de la ciutat de Barcelona, per a que,
si ho consideren com jo necessari, acor

din :
Primer : Obrir una suscripció
els professionals catalans.

venció.

Quart : Posar els diners que s'obting-ues
sin a disposició del President de la Comis
sió Catalana encarregada de la prepara
ció del Apendix, perquels repartís entre'ls
individus que realment haguessin treballat o
treballessin en la susdita obra, i entre aquells
que, sense formar part de Ja Comissió, l'ha

nota tant

la gent

característica de la generalitat de

a
seguir, doncs,
que,
principi, és el mateix que senyalárem,
sense que ningú Se fés resso del nostre clam,
el 19 Desembre de 1907, de les planes .es
tant d'un periódic d'aquesta Capital i en
en

ocasió que «La Veu de Cátalunya» i «El
Poble Catan.» indicaren l'idea de la cele
bració d'un Congrés per a donar terme a
la codificació catalana, el qual projecte com

batérern

mentres

l'obra de la

no

Dret,

codificació, ja que als
Congressos, segons diguérem, se'ls hi ha de
donar la feina quasi feta, per a evitar que
s'hi consumeixi Ilenya de la que produeix
molta flama i

no

deixa gens de caliu.

Acceptant, doncs,
que allavors

Per

a

ara, la mateixa idea

exposárem,

portar

codificació

a

terme

mesos

publicats

o

rebre i estudiar

a

que

referents

la Comissió

;

a

l'Apenclix, articulant

defi

Estar, projecte
podría sotmetre's
Congrés de jurisconsults

els últims sis

en

un

rota

el projecte que considerés haver

nitivament

a

li remetessin

revisar els projectes i treballs de

a

mena

a

se

l'aprovació

d'un

mesos

catalans.
:

suscripcions referides,

les

si

junt amb res subvencions que s'obtingues

Corporacions provincials i muni
cipals passessin, o quan menys arribessin, a
150.000 ptas., se podría, no pagar, sinó in
demnitzar en part, als qui col-laboressin en la
obra del Apendix, sobre tot als individus de
la Comissió, qué caldría que estiguessin dos
anys dedicats, qua,si exclussivament, a sem
sin de les

blant obra.

Catalana, oficialment encar
preparació del Apendix, no té

de la

projecte

majoría.

per

Els treballs
han

no

Dublicats,

sense

estar

i els que's diu que

haver vist la llum

pública,

uns, ni pogut ésser altres, ob

jecte d'acurat estudi.

en

Sois la tanda de conferencies donades
1912

en

gislació

l'Academia de

Jurisprudencia

i Le

Barcelona, tendeixen en part a
fet, i a la fixaci6 de
punts de partida, per a la regla

de

la revisió de co que s'ha
bases

o

Que

objecte

blant

se

que

digui

no

que

no

és

cert

que

a

Catalunya

monument

que li pertoca lluir

a

la

te

catalana..

Que

tot-hom s'hi fixi bé és sois el que in
Perque, i és aquesta la meya últi

manifestació, o Catalunya no viurá, o
tindrá exuberant i ple de vida l'arbre se
grat del seu Dret
ma

Per

*

Per

Com

o

el senyor

*

*

D.

Antoni M.a Borrell

digué concretament en son article si era
no partidari, en els Moments actuals, de la

no

institucions. Mes dites
a pas de tortuga a

sortint

«La Revista Jurídica de
que per

o-ui

a son

Catalunya»,

sens

millor estudi i divulgació hagi

totes.

evidentíssim, doncs, que el millor tre
moment podría fer-se, sería es
timular d'una manera per demés activa. el
zel de la Comissió nomenada, posant en les
seves
mans una
quantitat respectable, tal
aual indicárem en nostre Conferencia, a fi
que pogués constituir-se de fet, con a Co
missió quasi exclusivament dedicada a la
Es

ball que de

*delicadíssima -feina

de la Codificació

del

Dret.

I quan la Comissió presenti, per unani
mirar o per rnajoría, son projecte, allavors
será arribada l'ocasió de veure si és con
venient enrobustir scin treball, mitjançant el
referendum que suposa un Congrés de ju
risconsults catalans.

Insistirem, si conceptuem qüe cal.
EmILI

S AGUER.

poden conseguir-se ? Sir=

eixsteixin ni guspires de patriotisme.
Jo no vull creure que aixe) suceeeixi si
soc tant sortós de veure escoltar el meu prec.

teressa.

certes
van

creu, i si així resulta, permete-u-me

així

rna

conferencies

sem

tant

ara

regada

9¦1

200.000 ptes. per

que és

la revisió deis treballs fins

:

-

150,000 ó

perfecció

amb la relativa

ent

La Comissió

nostre

trobarán
Jo crec que en el nostre país
suficients diners per bastir el més impor--

a
la consecució d'aquest enlairat i
demés nobilíssim fí, dirigeixo jo, des
de aquest
lloc d'honor, una sentidíssima mo
eixida del més pregón de la meya áni

iii

any

nostre

nostra

direm :

sentirn un ver afecte al Dret. de Catalunya,
cercar manera que activament es treballi

Prompte en
realitzats.

conjunt de

en

l'obra de la

susceptible rota obra d'homes, urgeix, si te
nim conciencia de la nostra crítica situació

-,

destinant sis

els treballs

fós més ben preparada

nostra

veniencia de la

aparegut l'anunciar volum que les contin

s'ocupés

de concordia

l'obra generosa de la codificació del

Senyors
entenem

Catalunya», insisteix respecte de la con
seva celebració, és
del cas
quels advocats catalans, sobre tot els que
solen fer quelcom per a la colectivitat, don
guin a coneixer net i clan la seva opinió.
El verdader estat de la qüestió és el se
de

perit

nostra.

El carní

el senyor Bo

estant, «La Veu

mentació de

que
reposament

com

trona

guessin favorida amb informes o publica
ció de treballs ben remarcables.
I quint : Excitar el zel i patriotisme de
la Comissió esmentada, perque amb gran es

d'aixecar-se als Poders del

No- és la serietat i reflexiu

Congrés,

d'una enlairada

existeixen

acabada l'obra de la codificació del

nostre

fill,

tots

Segón : Pregar a les entitats económiques
Catalunya que obrin, igualment, entre
els seus socis, la corresponent suscripció.
Tercer :
Dirigir-se a les Corporacions
provincials i municipals de Catalunya, al
menys a les primeres, reclamant alguna sub

per persones estranyes

peculiar.

entre

celebració d'un

de

Donat el nostre carácter, que també té
mcdt de lleuger, correm el perill que, atro
pelladament, sobre tot al rebre de Madrid
els primers requeriments, volguem donar per
Dret
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NO SIEMPRE ES el tiempo
más frío que causa el mayor nú
mero de
resfriados, catarros y
enfermedades de las vías reápi
ratorias. Son los cambios rápi
dos y frecuentes de la tempera
ç.
tura que son más temibles y que
provocan estas epidemias de reá
friados y catarros molestos. Al sentir los pri
meros síntomas del resfriado protégese contra
la enfermedad tomando los Pellets del Doctor
Mackenzy, en la completa seguridad de que su
resfriado no seguirá adelante. Los Pellets tie
nen la propiedad de matar los microbios cau
santes de esta enfermedad.
A las primeras
tomas notará usted alivio; despejarán la cabeza
y corregirán la febrilidad; cesará el estórnudeo,
el flujo de la nariz, el lagrimeo de los ojos y a
las 24 horas estará curado su resfriado. Los
Pellets curan también la susceptibilidad cata
rral en los que siempre cogen resfriados. Caja:
i'50 en todas las farmacias.
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Ilegitimar aqueixes denominacions j el
que elles suposen de real, ens hauría de fer
vergonya. ?Per ventura som en un país de

que

NEMIC
en
aixb de la qüestió
malbaratament
de forces
obrera, hi ha un
orgull,
tant
per
part deis
que neix d'un fals
com
deis
manuals.
intel-lectuals
El posar l'intel-lectual el seu talent al
servei esclusiu d'una classe afora de l'al
tra, sempre ho veuré com una culpa de lesa
realitat. 1 el que un partit trobi el secret
de la seva vida, no en guarir un malestar,

EEii

sin6

sembIa que,

en

fomentar-lo, encara rnés.
Ara
un ambient malaltiç.

Respirem

teix sembla que se'ns
a

•

un

amor

abstracte

a

tot

un

ma
o

bé

estament

de

vulgui obligar,

•

homes, que'ns són gerrnans perb ni més ni
ntenys que els de les altres classes, o bé a
desentendre'ns d'ells.
Passen colles d'homes sota banderes, al
costat d'uns altres de la mateixa ciutat,
rnolts d'ells units potser per un ofici o in
dustria en comú ; i en la espinada deis de
la una banda enfront deis de l'altra hi hl
una
enterquesa, i una manera de mirar-se
d'evitar
les mirades, un rezel o un repte,
o
que donen a certs moments de la nostra
vida ciutadana una fesomía d'organitzaci6
flitant altament antipática,.
Adins d'un ambient aixís les manifeSta
cions religioses deis uns surtirán sovint ta
rades d'hipocresía, i en quant als altres que
renegarán, es conseqüent, de lo que exte
rioritzen aquells, no s'aplegarán en festa que
no resulti una provocació, car, quan a din
tre deis homes hi há la anirneta de la con
tra que fa els actes per punt, quan s'evalúa
lo divi pel bulto o la vista que fa la massa,
a fi de superar l'efecte deis contraris, alla
srores lo més enlairat cau al corriol de la
vulgaritat, i no és possible la veritable ale
gría en les festes, perque adins del rés i
adins del him.ne hi há una base d'amargor
impura, que'l cor deis uns i el •dels altres
per més que facin per
en sent el mossec
aturdir-se'n. 1 aqueixa amargor surt una ho
ra o altra en les paraules o en les obres.
Ni els de l'una banda ni els de l'altra
(ja que cal fer-se entendre aixís) han vol
gut aquest estat, perb, vingué l'orgull intel
leetual que viu del ambient hostil, i comen
çá. la 'vida falsa.
1 alerta, perque derna sortirá la terce
ra classe de la protesta entre la americana i
la levita! Veusaquí l'ambient. No haurán
trobat cosa rnillor, per a merbixer com. el
proletariat, que aquesta estranya manera 'de
unir-se que fa crlixer la foscor de les cares
i la amargor del pa. Com si volguessin. dir:
«1 doncs, que us pensaveu de nosaltres ? »
L' intel-lectualisme ha volgut encarnar
l'enemic en una classe amb tots els seus ho
mes, contra tota una altra : els que regeixen
el trevall contra els que hi ajuden, les mans
contra el cap, ,els molts contra els menys.
No voldrán entendre que aquestes classes

mateixa llei,
un sol cbs subjecte a una
enemic, so
és la llei econbrnica i l'únic
ma
cálculs,
vint inevitable, escapant als
són

qui

amagadament

nant

el

món, d'aprop

de

o

lluny estant. Els resultats de moure's tots
món
els homes pleg,ats adins del seu petit
al
sen.cer
que's
mou
Iligats amb el món
i
voler
qüestió
social,
la
seu torn, aixb
és
convertir-ho en una lluita de classes, que té
d'orga
en joc tot un estol d'intel-lectuals i
nismes polítics, és un malbaratament de for
ces.

m'afiguro que la qüesti6 social no té
per que significar separacide .car adins de
ella tant hi está el capitalista com els que
l'ajuden. 1 per aixb hi han tractats, hi há
la ciencia econbmica, hi há les lleis-, i la po
lítica general i el parlament popular entre
Jo

els patrons i els

obrers.

seus

Perb avui, pel fals ambient hostil en que
ens movem,
sembla que les Ileis tinguen de
venir al món després d'un part furient de
de
amenaces o malastres. 1 si el govern es
canta

a

favor deis obrers s'esvera la

opi

podents, i els proletaris troben que
s'otorguen privilegis irritants quan les lleis
ni6 deis

s6n d'altra mena.
Són avui llocs comuns

vida. social els de:
sos' 'del proletariat»
ressos

en

lladres de camí-ral que tinguém de defen
de la im.posició de
sar els interessos per vía
la
guardia
civil ?
turbes
o
la
de
les
Afora, afora, aquest ambient intel-lectual
aquest malbaratament de forces! En
tes coses més reals o més metafísiques,
sempre més nobles, no podríen emplear-se
els que avui fomenten l'estat de guerra i

quan:

viuen d'ell ?
Perxb el partit que arribés a restablir la
unió deis que naturahnent i ineludible;'-ja
están units per un treball comú, per una llei
patrons i obrers, els caps i els
comuna :
braços, els pocs a.mb la

que'ls ajuden

mes

a

acabar

crec

el

una

en

seva

partit

prou acullidor i el

pit

el

;

cor

abraçada

d'ho

massa

tin.gués

que

prou gran per

la guerra

d'avui,

que intentaría la missió rnés gran que

en
un
partit. Si després
veia que'l temperament militant és més
fort que la rae) natural de la convivencia,
fins allavores no, ens convenceríem de que
a
casa nostra hi ha realment un llevat de
anarquía que'ns toca una mica a tots. Sería
si de la provatura en
un gran dolor ; perb
raonable,
també sería la gloria
reneixía lo
realitat victoriosa de
una
bella
més gran de

puga cabre avui
es

un

ambient fals.
JOSEP LLEONART.

la nostra vi

«defensar els interes

«defensar els inte
o
classes
podentes».
Jo trobo
de les

BACARD1

RON

Moralitats
A Ratnosi Rtseabado
L'home (luí

seus rims, se
gust de les
el
li traspuava,
afirmacions rotundes i l'habitut interjeccio

De la facilitat oratoria dels

sempre dormía.

la

en

Una

vegada

era

un

home qui sempre dor

mía.

Heusaquí que dormint, dorrnint, arribá
ser
primer Ministre del Rei.
uns dejen:
—Es ciar, com que

nal.
a

Els

rnentres

dorm

cal

no

que'l vigilin.
els altres :
—Es ciar, mentres dorm
els •demés.

I

no

pot vigilar

deia, diu:
—L'estudi, les lectures, la mesurada es
composi
tructura tIcnica, són artificis de
teves
tor. !Ja estás ben fresc, poeta, amb les
ja'n
expontaneitat
deries! Jo amb la meua

amb l'arena ben dre

ta i atenta, el cunill s'oblida de c6rrer.

ciar, aixins

el

com

que

soc

un

creador...

El

es

vatúa '1 món,

tinc prou,

El rossínyol, el papelló 1 la flama.

El cunill i el goc.

Escoltant, escoltant

conversa

cacen.

Llavors el goç pensa :
—Jo sempre ho havía dit que
el llegir u faría perdre l'escrire.

rossinyol

papelló :
—Jo m'extingeixo d'amor
El

La flama
a

n'aqueix

Tot'hora blasmava del poeta, el mal
saire.

en

silenci.

:

l'un ni l'altre sabéu

—Sí, perb ni
cosa

El mal versaire 1 el poeta.

:

—Canto l'amor.

quina

és la fidelitat.

Perplexilat.
ver

Si

tu

mateix,

clames la

teua

•

a

nom

sobirana

d'originalitat, Pro
inspiraci6 genial'

;•
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podré
giari?
Mil

lloar-te

ésser el teu

sense

pla

Del dicIleg.
—Per

que

no

dius lo que sabs quan els

procament.

—Per tal que no'm demanin lo que

grills ; canten de banda a ban
nit. Canten endins de la nit
l'ampla
da de

no

arrán de

terra.

l'óliba, pietosa vigilanta
pensa sense vacil-lació.

del

I

—1

Quina

lluminaria d'estrelles !

aprenent forner.

La florista 1
La florista

avall,

van

cloquer,

forner,

aprenent

i

carrer

fret, esguarda '1 ca-curull de flors
veure
el
paneric
i al
la
florista, diu :
núa
de
gentil
gorja
Quina és l'auba més diligenta que jo ?

L'auba, poruga del
rrer

i la

Lis ocells de la Rambla.
Canten a tot'hora ; i rnés que cap altra
estona, just al cap-vespre, quan el jorn amo
rosit se'ns retarda.
Molts diuen, al sentir la cridoria deis
ocellá de la Rambla en aquella hora esqui
sida :
—Are se'n

van a

—La mamada

surt

petulant és

avall,

i l'aprenent forner,
festejant.

florista

La

van

Flors i pa; auba i sol-solet

Bon

carrer

el de les rnalifetes.
qui se'n ruboritza.

Es l'eura deis envejosos.

Lis remordirnents.
Són el verdet de 1:ánima.
La Primavera.

pentinadora

Lis desitjos.

La tortuga li

diu,

—Cóm és 'que

respón.

Li

no

un

a

—Pel respecte

LÓPEZ-PICÓ

l'hivern ?

que'm teniu

a

l'istiu, qual

El millor Café és el torrefaete de La
trella.—Canne (Davant de Betlem).

es

Mi/2MM

El temperament deis adultes
germá.nica,
és adhuc més fret quan ha assolit el plé des
enrotllament de la pubertat. Una serie de
fets curiosos proben indirectament la ve
ritat d'aquesta afirmació que, per desgracia,
no pot ésser comprovada directament amb
números i mides, no havent-se encara in
Menys

precog, l'home de raga

,

ventat cap erotómetre.

A Noruega hi ha una mena de Univer
sitat pels cornperols, també anomenada es
coles superiors del poble, on els joves page
sos—homens i delnes—van deis divuit als
vint anys a seguir un curs d'estudis que dura
general sis mesos i que comprén els ele
ments de les més importants ciencies natu
en

rals,
I

i de la literatura i l'historia noruegues.
la Noruega és un país vastíssim de

com

Doblació extraordin.ariament clara i arnb sis
temes encar, imperfectes de comunicació,
aquestes escoles romanen a immenses dis
tancies runa de l'altra ; i els jovens deixe
bles, arribats de indrets sovint Ilunyanís
sins, viuen a les escoles, com als
d°rmint-hi i menjant-hi en promiscuitat, ho

setze

als trenta

possible organitzar a
Franga
semblants
col-legis, on
Italia o a
fossin en promiscuitat els jovens, a la efer
vescencia de la pubertat, sense veurels
mens

i dónes. Sería

transformats. al cap de nou mesos en insti
tuts materns d'obstetricia ? Doncs, a la Es
candinavia aquestes escoles funcionen sen
se escándol ; i homens i 15nes hi viuen en
sems, estudiant seriosament en comptes de
voler-se. I tantrnateix, a tot arreu on la raga
germánica ha plantat la ten.da de la seva
•civilització, de dés la Germania a l'America
del Nort, l'escola promiscuada se difón com
institució natural i benefica, i no pas
una
com una forja d'avalots i vergonyes ; i fins
ftot, si haig de creure la singular i una mi
ca paradoxal observació d'un amic finlandés,
el contacte continuat deis sexes a les escoles,
guspira de la sexua
en lloc de encendre la
a les te:o:pides
n'engopeix més les

litat

yenes

fibres.

deis
—

Suecs, encara
defecte,

L'únic

deja aquest senyor, rient—de les esco
les comunes, és que homens i dón.es esdevin
guin encara m'és indiferents uns per les al
—me

el

del Nort. Entreu dins una escola italia
cinquanta o cent estudiants esperen

professor ; frequenteu-ne una colla nom
seguiu-ne una manifestació ; els sen

brosa ;

cantar

cangons

bestials ría

obscenes, enjegar pa

Del

amor

s'en

rnig-parla aquí

sempre, només

i

rememoració
casta i sentimental de la promesa que l'es
tudiant ha deixat dins l'ambient casolá.

l'escarabat :

sevol s'hi amoína!

deis

on

pero és,

.

j.

na

cena.

ros.

Són els riells de l'iiirtia.
m.

xic irónica:

surts

de les

jorn1

L'escarabat i la tortuga.

;

raules híbriques, sense respectar tantsols la
presencia de les dfónes honrades. Qui hagi
assistit a les festes romanes, per Giordano
Bruno Pany 1889, pot recordar-se que als
crits de visca Giordano Bruno, s'hi ajunta
ven, seguit, seguit, d'altres més realistes
perb intrascribibles esclamacions. Fullejeu
algún cop els reculls que volgueu deis cants
estudiantívols de la Germania, i trobareu
que contenen o records de les tradicions de
la colla, o hin-mes a la cervesa i als plaers
gastronómics ; perb hi cercareu debades tot
go que signifiqui una llunyana al-lusió obs

d'estudi.

L'esbartzer.

Es la

me

hades,

I el discret és el

avall, la florista i l'aprenent for
festejant.
ner, van
El sol, poruc de la gelada, esguarda el
la
carrer amb un raig insegur, i al veure
pa
tebi
i
diu
:
curulla
de
Iluent,
rós,
cistella
—?Quin altre sol s'és avengat a mí ?

més

tireu sernpre, darrera les més

joc.

El petulant i el discret.
El

—

Carrer

encara

pel cap .baix els jovens són als paissos
Mig-dia
'del
atormentats d'una veritable ob
sessió sexual, que esclata molt sovint en ma
nifestacions orgiástiques inconegudes al ha-anys

Jo diría:

festejant.

Peró

sé.

Canten els

profonda,

del que abans eren. Veient-se cada día,
acaben per no produir-se cap impressió recí
tres

altres parlen ?

grills

Lis
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A Franga, doncs, i a Italia els centres
universitaris són talment centres de prosti
tució ; i allá on acampen els exercits estu
diantívols, hi corren totduna els batallons
de les meretrius ; mentres que a Anglaterra
i a Alemanya, les ciutats universitaries con7
serven un aspecte molt més decorós i tran
quil. Jo he vist, una nit de novembre, un
bar de estudiants al barri Llatí de París;
quina orgía d'escán.dols i d' obscenitats1
Prostitutes i estudiants, apilotats a cents a
l'entorn de les taules, cantaven a escorxa-go
la les cancons rnés lúbriques de l'himnogra
fía popular parisen.ca ; s'abragaven i es be
saven ; de sobte se li. acudí a un petit estu
diant panxut, de cara de sátir, negra i fas
tigosa, saltar damunt d' una taula i entre
les grasses riallades generals executá una
mena de danca del ventre consistent en una
serie de moviments abgectes. Cambridge
Oxford en cambi, malgrat els molts milers
de jovená que hi viuen en plena audacia
de la jovenesa, us semblaríen més aviat un
col-Isegi de donzelletes ; els estatuts univer
sitaris hi prohibeixen el sojorn de les prostitutes, i maldament l'ordre no sia respecta
da rigorosíssimament, és m.olt petit el nom
bre de les dónes perdudes, i encara servei
xen. al plaer del poble i deis obrers.
Encara millor es veu la fredor sexual de la
raga germánica quan s'observen les rela
cions entre homens i &mes a la societat
ta, anglesa, alemanya o escandinava, paran
gonant-les amb les nostres societats. Obser
veu

a

Franga,

petit saló

on

o

a

Italia,

o

a

Espanya

un.

hornens i &m'es educats s'aple

.
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g-uin per un motiu qualsevol ; i veureu que
ractitut general, conscient o inconscient, vol
guda o instintiva, és la del festeig ; que els
pensaments com la locució de tothom gra
viten,

a

aquest

centre

través

de

deis

ián de literatura

o

lítica,

o

de modes

al-lució

divagacions,
l'amor. Que

mil

centres

vers

par

:

d'art, de ciencia
de finança o de

de po

o

sport, la

es mesclada a
cada punt
discursos reclamada continuament
de les associacions més llunyanes i més ac
cidentals ; i és encara ella la qui enjoia al
ensems les converses més frevoles ! Aques
ta és la raó per la qual en els nostres paissos

als

amorosa

seus

grairebé impossible parlar

és

de qualsevulla tema si
de persones pertanyents

perque

és

no
a

seriosos,

no

tuarnent

i

a

seriosament
en

un

aplec

mateix sexe;

un

sí homens i denles

maldament síen

troben

se

junts,

individus raonables i
pensen més que en pláure's mu
dir-se coses que excitin. en el
tots

fons del organisme, com una resonança Ilu
nyana, la voluptat. Adhuc hi há en aquests
paissos una forma de somriure que cerca
ríeu debades sobre els llavis d'un angles,
i que és plena propietat 'latina; aquell som
riure maliciós, ironic, qui, subratlla les al
lusions i qui serveix al home i a la denla
mutual declaració que ambdós
comprenen al amagar-se sota el vel de les
cona

una

tímides senyes. Es un somriure de luxu
ria, mitigat, compost, gairebé elegant, pero
que mostra clarament com fins en l'home
civilitzadíssim deis nostres paissos, vestit
de frac i enguantat, ben rasurat i polit, els
instints animals hi resten sempre en tensió.
Certament que tot aixo no són sinó les
excitácions i els plaers infinitessimals del
amor; perque.en el major nombre deis cas
sos, homens i dónes que al trobar-se han ju
gat una estona a excitar-se recíprocament se
separen

després

sense

mai més pensar l'un

raltre. Perb el fet demostra que en
aquests pobles un home. i una dóna no DO
den trobar-se una hora tantsols a una sala,
en

a
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vagó de ferrocarril, a
principi de reacció

un

que

un

diré

un

un

teatre,

sexual i

sense

gairebé

canvi,

i els veinatges accidentals

dóna,

deixen fret

els ítalians
entre

a

l'home i la

dinar mengen poc i

homens i denles molts

melats,
diuen

a

entre

especialment l'home.

madrigals

l'Alemanya homens i denles

poques

galaníes,

i

Si

es creuen

s'ubriaguen,

e

en
es
en

a

cap colonia

anglesa existeix

una

veri

l'Anglaterra sobretot—en societats, en co
mités, en meetings on es discuteix tot l'ima

pot ésser aixímateix l'efecte d'un Inés fe
ble impuls orgánic envers l'amor. Només és

ginable

possible

sense

de l'altra

;

i

candalós per

pertorbi al costat
podeu trovar—espectacle es
que l'un

un

se

Ilatí—bells jovens i

esteta

angleses

discuteixen
delicioses noies
junts sobre la Iluita contra l'alcoholisme, o
sobre la reforma deis imposts, o sobre l'exis
tencia de la materia, i en acabat prenen co
zniat l'un de l'altre en bona amistat, i van a
dormir un sbn ignoscent, no inquietat per
íncubes o súcubes. En aquells paissos les
senyoretes poden tenir per amics els ho
mens ;

amics

escriuen,

i els reben

des

que aitals relacions

com

revolta

una

No és tampoc

paraula,

no

pas

i els hi

casa, i s'hi troben

a

les ocasions més diverses
sense

que

el sentit social i

en

el sentit sexual de la

en

a

escándol

sense

siguin

considera
la moral.

contra tota

veure'n, a Londres
especialmen.t, que guíen carruatges dintre
els quals hi há un hom:e que no és un germá
ni

una

raresa

promes, sinó solament un conegut ; i
se sorpren ni cavila malicies, perque
saben o senten per experiencia propia

un

mestiç és g-airebé sempre fill

espanyol, gairebé

d'un

d'un alemany. ; i és

no són mai
arribats
mestiços a prou nombre per formar una
classe. Apar que els instints deis angle
sos siguin més aristocrátics i repugnin a la
unió amb clbnes d'un altra raça ; aixo, peró,

al

emigrat angles

posat els peus
mer

que

en

gats

remant

sobre'l

sions comperoles

o

riu, plegats

les

a

eqüestres, plegats

excur
a

certs

jocs de societat com el cricket i el lawn ten
nis ; peró sense que trobeu després o a la
ribera, o a la llur espatlla, o al llur voltant
l'esquadró de la veneranda guardia mater
nal, i sense que els escándols siguin allí
més

freqüents

que

a

la

nostra

clausura que'n diríem.monacal
entre

nosaltres,

societat. La
on

viuen les

és molt menys rigu

adhuc imperant allá un bell regim
de llibertat. I la llibertat d'allá esdevé pos

sible,

no tant
pel major seny de les d'Orles,
pel fet que els homens són molt menys
agressius i poden viure plegats amb les ció
com

fins i tot a la flor de la vida, sense sen
tir-se les vísceres estenallades per la temp
nes,

tació.
Una prova d'un ordre diferent, que m'és
suggerida pel meu amic Olind Malagodi, és

Cada tarda Té-collcort

1

el fet que

continent

ningú, esperi

guín ;

la

en

mentres

l'espanyol,

havent
selvatge pri
solitut la
vin

seua

seua

més

raça u

ardent,

con

sola totduná la solitut amb unions amb ció
nes de tots els colors i totes les races.
Per() l'expressió més ingénua d'aquesta
ignoscencia fonamental de la raga germá
nica apareix en un costum extraordinari deis
pagesos de la Finlandia, que podría sem
blar a molts la remembrança d'una edat
'mítica de puresa. -Totes les

cases

de page

finlándesos tenen l'estufa de bany ; una
cambra escalfada fins una altíssima tempe
ratura, i on el pages se despulla i provoca
una forta transpiració, i sotmet el cos suat
a un
vigorós massatge batent-lo amb yer
sos

gues de saule.

Doncs,

allá dins

homens i denles alhora

cadascú,

se

sense

casa

tot

nu

despullen
mal,

pensar

sense

acabat el massatge,

de la neu,

difícilment infla
mable. Molts deports són practicats per jo
vens i noies en promiscuitat ; els veureu ple

un

boriosa que les dón_es de la

tots

es

d'un angles o
als paissos

que

els

reacció ix de la

que la materia prima

mai
cert,

tant

mestiços. El
d'un frances o

colonitzats pels anglesos

ningú

rosa;

terra,

que

table i nombrosa populació de

sigui mínirn, esdevingui entre ells. A Angla
en canvi,
com a
l'Escandinavia (no
tant a l'Alemanya) l'aument de temperatura
no's produeix fins al cap de molt de temps ;

encara

les societats més

a

germánics, el festeig
cr?mic que afligeix el nostre és ignot ; ho
mens i
dónes parlen tranquil-lament, raona
blement, sense perdre llur temps en picaba
ralles i joguines d'amor ; se diuen, es cert,
compliments de tant en tant, perIi no més
per polidesa cerimonial, no per intenció o
al-lusió amorosa. I aixís és possible que ho
mens i &mes s'apleguin a cada moment—a

noies

mutual de calor,

Adhuc

cervesa.

refinades deis paíssos

que

aument

de

1913

per

corrent

produir desoris ni

a

fer la
través

carreres

gendarmes, estant ben convençut que,
entre homens innocents, l'home nu va co
bert del propi pudor i del pudor d'altri, mi
llor que de tot drap.
(C. trad.)
G. FERRERO.
de

Una

esniena

Amics de CATALUNYA:
A la meya eiutat de G-irona hi há el carrer
Non i el earrer deis Ciutadans. Dones je,
sense cap motiu que h.o justifiqui, he tingut
una tendencia que no du.bto en calificar de
censurable, a trastocar-los el nom.— A Bar
celona hi há un Artur Gallart i a França
vaig conéixer un monsieur Gailhard. Dones
no és estrany que l'altre dia, en l'artiele
L'espera que renaix, se m'acudís a la ploma
el nom d'Artur per a designar al Gailhard
de França, que cabalment se diu Pere, i ho
diu cabalment en castellá: Pedro=Pedró.
?Orejea que val la pena d'esmenar l'erra
da? Com volgueu.

Sempre vostre

a

MORATÓ

la sortida deis teatres,

Menta desde 6 pessetes
Rambla deis

Estudis, núm. 8

El Saló Inés

elegant

de Barcelona per

banquets

i lunchs

r
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Rialp, fundador del primer peribdic
sp-ortiu i el célebre Velodrom de la Bona
nova ;
En Viada, propulsor deis sports ;
En Rodríguez
més aprop En Proubasta,
Méndez i tants altres que podríem citar, dig
En

Conferencia
donada el día 18 d'Octubre de 1913

del

nes

Higiénic-KInesiterápic

l'Instátut
Senyores, senyors i anzics:
Encar que sois
P.

de

del S.

sigui

D.

un

TADI

senzill soldat dins

precisament degut

i

a

aquesta raó, he acceptat sense discussió la
decisió deis que'm designaren per a donar
-áquesta conferencia, no amb altra pretensió
que portar el meu g-rá de sorra a la obra
de la reconstitució total del

procurant

tot

enteressar

poble ;

nostre

tothom

en

la gran

obra deis JOCS OLIMPICS moderns, als quals
haudem de concórrer col-lectivament, ja que

condicions per anar-hi, al
menys, a fer acte de presencia.
Parlem-ne, doncs, un día i altre dia per
infiltrar a la massa del nostre poble tot el
que's relaciona amb aquest que pot ben dir
se que és un poblema universal, en el qual
hi busquen la seva preponderancia les pri
món, arribant ben bé a
meres nacions del
d'afer
de primera mag
la
categoría
tenir
nitut.
falten

'ns

no

Anem

a

l'obra.

i

Hipodrom, que vingueren
convergencia de tots els

punt de

Jocs, que de primer
bogues diverses, l'any

Els
en

J. C.

iniciaren

quatre anys

ser

el

pobles

que s'ha

se

féren

abans

776

de

era, celebrant-se cada

una

del

•

entuvi

calendari

nostre

(tradició

restablir-los) ; del dit
període -de 4 anys se'n deja Olimpiada, cons
tituint una era cronológica que seguí sense
interrupció fins l'any 394 de la nostra era,
tenint tal importancia cada Jocs, que molts
deis fets importants de la historia grega ve
nen
assenyalats pel nombre de l'olimpiada
més aviat que pel calendari que ells usaven.
Els Jocs de l'Estadi, come-nçant per la ca
rrera
a
peu amb innombrables variacions,
salts, Ilencaments del disc i de la pedra,
etz., arribant fins a 22 exercicis, juntaven
durant el solstici d'istiu, o sigui del 21 al
22 de Juny i durant 5 dies seguits, els mi
conservat

al

llors atletes grecs, ja que

de

ser

era

condició in

sang helenica per

pura

esser-hi admes.
La reunió

de les grans

gernacions

sabut será inútil recordar

darrera deis atletes hi concorríen, feia que

també hi acudissin els millors artistes i li
terats de la nació per a fer coneixer les "se
ves
produccions i rebre l'inmediata sanció
de llur poble, essent més tard aixó un coin

model de la civilització present, que tots hem
apres a admirar sota molts aspectes i ben

plement

No per

massa

cop més

un

recentment encara,

cia;

nom

que fa

que porta per

mil cops venerat,

anys

tossudería

a

sics,

com

a

de la

nostra

en.s

la

Gre

especialment pels

dediquem

propagació

nom

amb la major

deis exercicis fí

medi segur d'aixecar el nivell
un dia preponderant en el

raca,

rnón i avui en vies de
li és degut.

rependre

Els helens celebraven fa ja
anys, jocs i exercicis de força i

el lloc que

ans

sístents principalment en carreres de carros,
a
peu i a cavall, lluites atletiques, liença
ment d'armes i diSc ; i als guanyadors se'ls
oferíen con' a premi, belles ámfores (ori
gen de les Copes actuáis) i corones d'oli
vera del bosc sagrat.
Aquests jocs, arhb diferentes finalitats,

principalment religioses i guerreres, s'ana
ren
popularitzant i adquirint importancia,
venint d'aquella creació d'Olimpia que, se
gons

ens

diuen els

enciclopedistes,

no

era

precisament una ciutat, sinó (-;:o que avui ano
menaríem un Parc de Sports, situat a ELIDE,
a
Pisa, ont
una gran explanada prop de
s'
Júpiter
dedicats
a
instal-laren temples
(que segons una lleg-enda fou el creador

d'Olimpia)

i els més que

monumentals

Es

Jocs,

que contribuí

la seva gran solemnitat.
Jocs, consagrats a Júpiter Olímpic,
eren
regits per uns Jutges especials per a
reprimir tot frau en els atletes, que juraven
pel seu honor haver-se entrenat durant deu
no

poc

mesos,

anar

haver fet

a

cap

lluitar amb
falta

tota

contra

Ilealtat i

la nació. En

no
cas

contrari, eren expulsats ells i les ciutats que
representaven.
A.cabats els Jocs

nyadors,

als

eren

quals

erigint-se

coronats

s'oferíen

els gua

festes i

ban

en. llur honor, etz.
Per acabar, recordarem que l'Estadi tenía
de llarc 600 péus olímpics, o siguin uns
185 metres, i que's multiplicaren en tots els
paíssos, Conservant per molts anys la su
premacía d'un poble i la fortalesa deis seus
quets,

estatues

fills, models de bellesa plástica, com de to
tes les belleses de T'anima, ja que la una
va

.1ligada

estretamerit amb l'altra

sens

fal

ni remissió, obeínt a una llei indefectible
quan se guarda el degut equilibri.
ta

*

Dins

del

nostre

*

*

petit

les fronteres, n'hi han molts altres

món sportiu hi han

acabem de
noms com el d'En Ricol, a qui
deis
ciclistes
a
degá
espanyols
honorar com

qué

•tots coneixem, com Tissié, Lagrange, etz.
al país veí, sobre tots els quals descolla una
figura preeminent, que pel seu talent excep
cional, per les seves energíes inacabables i

pels

grans treballs

seus

sencera,

monument

dins deis

lo

com

a

un

en

benefici de la

deurfem aixecar-li

humanitat

nostres cors,

un

venerant

superior, que és el que's
figura del Baró Pierre de

ser

mereix la gran
Coubertin.

Aquest
rant

després

senyor,

molts

de treballar du

per aixecar el nivel' de la

anys

nació francesa,

principal introduc
els col-legis i en
país, va concebre la
el

essent

tor

de l'educació física

les

costums

del

seu

en

proporcionar un estímul als seus
compatricis per avencar cada dia més en el
camí que éll creia que devía seguir-se, bus
cant la competencia extrangera ; lo qual do
ná lloc per una banda a l'entrada deis fran
cesos
en el món futbol-lístic internacional,
idea de

a

remers que avui
multitut de festes
i de mica en mica aná prenent

les grans regates de vuit

disputen

se

concursos ;

peu

tant-los

va

en

tota

a

restaurar

la

seva

l'Ipoca actual

a

els antics Jocs

puresa,
;

si bé adap

idea que

un

cop

obsessionar continuament fins
trobar la manera de portar-la a la

fixada el
que

i

ell l'idea de

en

Olímpics,

va

práctica.

a

Els

dos mil

agilitat, con

deis mateixos

sant

encara

que

quels J. O., propiament dits,
provenen d'aquell poble que tingué l'hege
monía del món, llavors inclós en el nostre
Mediterrani ; d' aquell poble, encara avui

•

major respecte com a ante
en
aquesta gran obra pro

regeneració física de la nostra ruca ; peró
per sobre d'aquests homes nostres, traspas

orientals.

dispensable
*

fto

a

nostre
nostres

cessors

Valent-se de les

país

seu

ra

el

i fora,

seves

g-rans-relacions

en

En Coubertin és una
de les més brillants figures del periodisme,
convocá. a París un Congrés, concorregut
per grans personalitats de varis paissos i el
dia 23 de Juny de 1894, data que ha de
quedar clebre en la historia, fou solemne
ment proclamat a la Sorbona el restabliment
deis Jocs, creant-se a l'efecte el Comité
Olímpic Internacional.
Pagant un tribut a la historia, s'esculll
Atenes per a la celebració de la I Olimpiada
moderna, tenint l'acert d'interessar en tal
ali grau el Duc de Sparta, hereu del tro
no, que la presidí
desvetllant de tal mane
el

car

patriotisme deis grecs, llavors en- mo
ascendent, que s'arribá, fins al punt

viment

de reconstruir-se l'antic Estadi de marbre

blanc, gracies

en

molta part

a

la munificen

cia d'un grec prou conegut, M.
sol dona

Averoff, qui

mil-lió de dracmes.
Vencent no poqu.es dificultats de tots ot
dres, davant de representants de vares fa
milies reíais d'Europa i en•rnig del més gran
tot

un

entusiasme de

tota.

la

Grecia,

la 1

Olimpiada

feu els dies 5 al 15 d'Abril de '1896.
tornant-se realitat co que durant molts anys
se
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semblá una boja iniciativa del seu restau
rador.
La popularitat que durant un temps tin
gué En Coubertin a Grecia, se torná n-iés
tard en odi al coneixer els grecs que en lloc

Tothom recorda que l'any passat

Olimpiada

lebrá la V
sab

bé

tant

ment

com

jo que els

suecs

bastiren un Estadi d'obra per

espectadors,

que

se

ce

Stockholm, i tothom

a

sola

no
a

40.000

recordará sempre més el.

tenir, com antigament, l'exclusiva de la
seva celebració, el Comité 0a• I. tenía més
amplitut de mires, visant a la verdadera
competencia mundial, provocant la seva ce

gran esdeveniment, sinó que saberen fer les

lebració cada quatre anys en paissos dife
rents, per a facilitar-hi el desenrotllo de
l'atletisme.

després d'una lluita de tots els moments amb
els nort-americans, el qual equip hi ana amb

de

bé

tant

coses

rament

lloc

tot

per

a

ve

el món i obtenint

general,

de la classificació

exprés

vapor

un

els ang-lesos, cridant

l'atenció de

primer

el

com

fer-hi

entrenaments

de

d'aquel' país, (després

feren els suecs, cal dir que l'Estadi els costá

de la

la celebració de J. O.

entremig

anys,
ra6
se'n

1916)

en

rnenatge al

Olimpiada

mundials,
l'any 1906

iniciador,

celebrés

a

10

qual

la

per

i deuen fer

el C. O. I. acordá,

seu

se

s'acorda

Atenes cada

deis

n'hi feren

se

a

qual

que la

en

ho

segona

París durant l'Ex

posició de 1900.
Cal dir, peró, que havent-ne confiat la
org-anització a l'Estat, en lloc del C. O. I..
com corresponía, el Jocs anaren bastant ma
lament. L'omnipotencia de l'Estat com a en
titat organitzadora se desmentí un cop més,
Com ha passat
una

sovint

tant

a

que hauría pogut ésser grandio
passá de regular, assenyalant-se, per?).

cosa

sa-no

résultats técnics ben. interessants.
La III Olimpiada correspongué,
al

i

nostra

casa

interés i el

seu

concurs

prestat

en
a

ordre

les

an

terioxs, .malgrat la primitiva demanda deis
alemanys, als Estats Units, i després d'una
grossa Iluita amb Xicago, se celebraren a
St. Lluís, si bé amb poca concurrencia re
lativamen.t d'extrangers, per rae) de la dis
tancia, assenyalant-se de totes rnaneres l'any
1904 per

un

notable pas endavant

en

l'olim

pisme internacional.
Passat el terme de quatre anys i després
de desistir-ne Roma, que havía sigut desig
nada baix la seva demanda, se celebrá la
IV Olimpiada a Londres on s'oferí, com jo
mateix vaig tenir ocasió de veure un xic,
un
altíssim exemple a totes les nacions,
L? amor propi dels anglesos en joc, en so
lament dos anys organitzaren uns Jocs amb
una

esplendidesa

Estadi

en

tadors,

en

tot

arreglat

era

igual,

sens

construint

un

un

amor

com

mai

se

havía vist. Cal dir solament .que's despe
saren

més de 20.000

suscripció pública,
que hi acudiren uns
18 nacions

;

i

per

en

lliures,

recullides per

la

organització ;

seva

2.000 atletes dividits
a

fer-se cárrec •de la

Per

a

més d'

mena a

donar

diari.

una

petita

mil-lió de

un

idea de
i

corones

l'esforc
les

que

despe

d'organització prop de 800.000, provant
així el seu sincer entusiasme ja des de l'any
1904 que dernanaven per ells l'honor de la
ses

I

Olimpiada.

començant per la seva terra, que no sabrá
mai agrair-li prou que un francés hagi res
taurat els J. O. modernitzant-los com con
venía, fent una obra tant interessant o més
que la deis alemanys que'n descolgaren les
runes.

A

demano

tots

un

Jocs,

aplaudiment pel

res

Baró de Coubertin.

avui

cridar l'atenció sobre dos esdeveni
ments futurs.
El mes de Juny vinent deu conmemorar
se a París el XX aniversari del restabliment
deis Jocs, amb un seguit de festes spor
que

en

respectables enviant-los progra
Congrés.
Es aquest prou important perqué, no de
manem, exigim que'l nostre país hi estigui
Clubs més

del citat

mes

representat, ja que s'hi han de tractar qües
tions importantíssimes, corn resoldre l'as
sumpte de la legislació única pels J. O.

qüestió

la

Congrés 'de tots els Comités O.
cada nació treballen per la propaga
un

ció deis ideals olímbics i per

a

nacionalitats,

de les

catalans,

interessa directament als

ens

en

que

la del

amateurisme, de l'edat deis concurrents, de'"
les dónes, Jurats, etz.
Tenim, doncs, que anar a fer acte de pre
sencia

París

a

celbrar-se

qual

la

correr-hi

a
se

on

d'aquí

Berlin

per

del

a

tres

Olimpiada,

la VI

les nacions i

banda i

nos

a

per
con

primer lloc

en

d'inaugurar l'Estadi

que acaba

en

patri,

sentiment

a

anys deu

preparen seriament per

deurá celebrar-se.
Cal demanar, cal exigir

nom

impor

tothom i recordar-nos

a

totes

l'Alemanya,

que s'hi

actes

i aixij és el més

altres mateixos que

a

els

tots

en

sobretot,

celebrin i

tot

com

els tons,

en

espany-ols

a

a catalans per altra,
presencia d'un equip nos
tre a la vinenta Olimpiada. Condicions no
ens falten, ho havem demostrat
mil cops,
i ja que'ls de dalt no'ns criden, nosaltres de
vem desvetllar-los de la llarga són que pa
una

com

la seguretat de la

teixen.

Per acabar, i amb vistes a treure profit
d'aquesta lieugera conversa, ja que el tema
és gairebé inestroncable, sois me queda per

tives i

Amb prou feines sabem qui
constitueix
aquest Comité i no'n tenía rnés noticia que
alguna comunicació tramesa als nostres

tant, recordar

Aquesta és l'obra del Baró de Couber
tin, l'insigne publicista que jo he volgut re
memorar en aquesta festa deis propagandis
tes del sport, no amb pretensió de descubrir
lo, sinó per a rendir-li l'homenatge que's
mereix l'home erninent, que, precisament per
aixó, ha sigut sovint fortament combatut.

taurador deis

panyol.

fomentar la

concurrencia de representants de cada país

les olimpiades.
A ,Espanya tenírn des de fa bastants anys,
potser per un excés de complacencia del C.
0. I., primer dos delegats i actualment un
sol, el Marqués de Villamejor, que fins fa
ben pocs rnesos, (i creiem que a instancies
del C. I. que desitja fermament l'entrada
del nostre país al concert mundial), no slia

Organitzint-se Sub-Comités a les princi
pals Regions, que cuidin de promoure la ce
lebració de proves i festivals que serveixin
per animar i seleccionar els nostres atletes
que al

gú,
trar

degut puguin anar a
Berlin, no a derrotar

moment

sentar-nos

que

a

pretenem

no

que al

energíes
Anar

nostre

en

tots

país

tant, sinó

a

repre
a

nin

demos

hi han cada día més

els ordres.

Berlin!

a

pas

Aquesta

deu

ser

la

nos

bandera d'aquí en endavant, i si puc
contribuir a cridar l'atenció sobre aquesta
qüestió, donaré per ben empleat el meu tre
ball i sabré perdonar-me d'haver-vos fet
perdre el temps.
tra

a

el qual hi cabíen 80,000 espec,
el qual vaig- poder observar com
amb

tota

cuidat de constituir el Comité Nacional Fs

futurs,

Deixant que el temps modifiqués els sen
timents deis grecs i passada la gran crisi

1913

Are sois

me

resta

donar les

senyor García i Alsina pel

lliment,
la

i

vostra

a

tots

g-racies

al

amable acu
els que m'haveu escoltat per
seu

paciencia.
He dit.
JosEP ELIAS

y

JUNCOSA.

se

grandiosa importancia, cal no més veu
re el Report que's publicá després, un
tom
de 800 planes amb innombrables gravats,
els reglaments de tots els sports i mil de
talls 'de cada carrera o prova efectuada, que
dóna un valor inapreciable per a la 'li
va

brería de tot sportsman. La data de 1908
quedará. sempre rnés marcada en la historia
de

Polimpisme modera.
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la guerra és un bé... Perfectament, per
qué no la fan dins els límits de llur pro

"L‘Alsacia-Lorena
obstacle

a

hexpansió alemanya"

Damunt la «Revue des questions hisdiu Mr. Desdevises du Dezert
del llibre de J. Novicow, recentment publicat amb aquest títol:

toriques»,

L'autor

d'aquest

llibre

acaba de

mo-

rir i deixa una bella obra inspirada pels
•'rnés nobles pensaments de justicia i de
dret. Rús per son pare, grec per sa mare, havent viscut

a

Anglaterra

j

a

Fran-

ca, coneixent perfectament l'alemany,
gustant dir se «européu» abans que tot,
Novicow ha emprés la tasca de demostrar, en interés de la mateixa Alema-

nya, que Bismarck comete una grossa
falta lligant contra Ilur voluntat els alsacians-lorenesos al irnperi alemany, i
que aquesta falta pesa sobre l'imperi
igual que sobre França i sobre Europa.
La lectura d'aquest llibre no pot ésser
més captivanta, i nosaltres, francesos,
les idees
no podem menys d'.aplaudir
del autor. L'anexió de l'Alsacia-Lorena
era inútil per constituir l'unitat alemanya: fou una obra de rencunia i de venjanga, un puniment inflingit a la França vençuda per el que ella havía fet sufrir a l'Alernanya en el temps en que
era victoriosa. Aquest acte de violencia
ha obligat l'Alemanya a restar armada
per defensar sa conquesta; França, alarmada, ternent per sa seguretat, ha tingut

,

que

armar-se

a

son

torn;

un

malgast

inoYt de forces europees ha sigut la consequencia de la pau armada. Alemanya
n'ha patit com les altres nacions, més i
tot que les altres. Son geni sembla sufrir un eclipse. «Altre temps s'anava a

apendre

Alemanya lliçons de idealisara s'hi va a apendre Iliçons de caporalisme. Fins
Bismarck, l'Alemanya
fou una potencia civilitzadora; després
de Bisrnarck, ha devingut el contrari.»
a

me;

a

•

El tractat de Francfort ha po.,3at l'Alemanya en contradicció amb el dret eu-

la civilització; eh l ha contribuít poderosament al desenrotllo del
socialisme alemany. «Sis troba útil i
gloriós l'expoliar el veí de Paltre costat
de la frontera, per qué no's trobaría
útil i honorable l'expoliar el capitalista
a l'interior del Estat?»
L'Alemanya s cha imposat la tasca de
germanitzar l'Alsacia-Lorena, i la seva
política de assimilació no ha conduít
més que a un fracás ressonant. «Pot
dir-se que tot conscrit alsacia qui és
passat pel servei de l'exércit alemany
devé un enemic resolt de Alemanya, car
aquest servei comporta per eh l sufriropeu i amb

ments

Els

inobliclables.»

alemanys compten

amb el temps;
«el temps no fa Iniracles,»
i l'historiador rús té el valor de citar la
Polonia, on la conquesta russa, ben
Iluny d'haver favorit la russificació del
país, l'ha feta recular. Els russos establerts entre els polonesos se polonitzen,
corn els alemanys establerts a
Alsacia
s'afrancesen.
Els alemanys nos contenten pas amb
la fidelitat de fet que la França guarda
al tractat de Francfort; voldríen que regoneixés que el que han fet contra dret
ha sigut fet en virtut del dret, i aixó és
impossible, puix que és contrari a l'evidencia. «Els francesos poden no reivindicar Ilur dret arnb les armes a la rná,
peró no poden regonéixer que llur dret
no ha sigut violat.» Els alemanys qui'ls
ho demanen, exigeixen, dones, una cosa
absurda i soberanament inútil,
Al llençar-se fóra de la vía del dret,
PAlemanya ha devingut anti-europea, i

s'enganyen,

constitueix en mig

d'Europa

un

element

d'anarquía. Ha devingut idólatra de la
força. Sos diaris més conservadors proclamen la necessitat de la guerra, per
emplear l'excedent de força de la joventut aIemanya; sos generals declaren que

pi país? Cada vegada qne's discuteix
ara
la qüestió ..le l'Alsacia-Lorena, els
alemanys responen als argurnents deis
francesos amb paraules de odi i amb in
solencies. Alemanya és una nació alta
ment

cultivada, la política exterior
és completament bárbara.

de

qual

la

Per resoldre la qüestió qui pesa amb
pés nnt feixuc sobre França: sobre
Alemanya, sobre Europa tota, Novicow
proposa donar la paraula als pobles in
teressats. El dret proclama «qne cap
horne pot ésser la cosa d'un altre home»
L'axiomz1 és ver pels pobles com pels in
dividus: és precís, dones, puix que s'es
sortit del dret en 1871, re-entrar-hi com
més prompte millor per fer desaparéi
xer l'obstacle qui s'oposa a la federació
europea. Com molts alemanys lliberals
estimen que els alsacians-lorenesos s'u
niríen de bon grat a Alemanya si aques
ta els tractava corn a veritables cinta
dans alemanys, el primer acte del retorn
al camí del dret den ésser la concessió
un

de l'auton.omía completa a l'Alsacia-Lo
rena. Al cap d'un plaç fixat, al cap de
déu o quinze anys, per exernple, tindrá
lloc el plebiscit, qui's fará separada
ment, per l'Alsacia i per la Lorena. Fran
ça i Alemanya se veurán comprorneses
mutuament

a

acceptar el veredicte popu

pels alsacians-lorenesos; elles
contraurán desseguida una aliança es
treta i definitiva, i trevallarán concerta
des per organitzar una federació europea'
lar donat

Tal és la noble tesi sustentada per No

vico-w, qui donaría entera satisfacció a
l'idea de dret, reconciliaría segurament
França i Alemanya, assentaría sobre
bases indestructibles la pan d'Europa,
El cap d'Estat qui proposés una tal so
lució mereixería ésser saludat com. el més
gran deis bornes; un dia vindra. potser
en que les idees del autor rús serán tin
gudes per tot el món com l'expressió
de la veritat; mes aquest jorn no és pas
vingut, la veu del dret és la veu qui re
-sona dins del desert,
i aquestes veus
rompen algún cop l'equilibri de les neus
i desencadenen les avalanxes.
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.1a.r,"n7,3anyL.Y.,
Comedla

en

cinc

Meolal V.

actes,

(Continuació)

Gogol

davant de l'hostal... sents? víu 1 ben

rrer

nét, ben net. I mira que
Que te`m presentes aquí

Escena IV
El Batlle, Bobtxinski, _Dobtxinski,

i

Svis

-

tunov.

a

tu

jo

et

conee!

xai

un

com

mane

d'argent
suet i cm fas córrer les culleretes
Amic, ja t'ho he ait 1
dins les teves botes.
I la que vas fer al co
esraola les orelles!.
merciant Txerniaiev, eh? Eh l orte't dóna
quatre canes de drap per un uniform_ 1 tu
que li birles tota la pena. Mira, tén compte!
—

-

I qué, ja está a punt el cotxe?
A punt.
BATLLE.
VáS a baix, i pren el carrer...
pero no, espera! Vés, porta Peró a ón són
els altres? Qné ets tu tot sol? Si jo havía, ma
nat que Prochorov estés a les meves ordres!

BATLLE.
POLICÍA.

—

—

.

A ón és Prochorov?
POLICÍA.
Proehorov está a la guardia
només que ara no és pas lliure de servir per
r"és.
BATLLE.
1 per qué?.
POLICÍA.— Vetaquí, perqué aquest dematí
l'han traginat coro_ un tronc de begut. Ja 11
hem abocat per sobre el cap dos poals d'a,i
gua, paró fine ara no s'ha espavilat pas

.

al ten brag
no pertoca
Au, marxin!

Que

tanta

filtra,ció.

Escena

—

—

Ele mateixos i

l'inspector

de

policía.

—

el

cotxe.

No us en cuiden, no us en
peu a -peuet corren.t darrera
el cotxe... Noraés que per una clivella de la
porta em deixeu guaitar una mica per veure
quince són les seves manerese.
BATLLE (pren,ent espasí que li duu, el po
Vés, corre volant, aplega ele poli
licía).
cíes i que cadaseún me prengui... Ah, pillín
espasí tant rovellatl Aquest maleít marxan
dag d'Abdulin! Ven que'l Batlle té un esnasí
vell i no 11 en envía ún de non. Oh, la cana
lla! EsPereu una mica, naurris! M'hi jugaría
que ja ten.en a punt sota'ls faldons els es
crits de demanadiga 1 de queixa... qui creí
xerán com a bolets... Dones que cadaseún
me prengui un carrera- el diable amb tots
ele carrers—que eadaseún agafi el earrer
van dir l'escombra i m'escombri tot el ea
BOBTx/NSKI.

cuiden! Aniré

—

a

—

itorial

contente de tot, excel-lencíal. I si n'hi ha cap
que no estigui content, ja veurá després
quin malcontentament 11 donaré. (Sespira).
Oh, pobre pecador de mí cóm he pecat, com.
he pecat! (Prén, la capsa del cap ell en com_ptes
del capell.) Oh, Dén mena si era feu la gracia
qae surtí de les seves urpes sense esgarrin
xades, -as cremaré un ciri com encara mai
cap home n'ha ofert cap. A cadascún d'a
quests bajans del cona.erg 11 posaré un un
post de cent Muros de cera. Oh Déu raen!
Oh Dál3_ mea! An.em, Piotr Ivanovitx, anena.
(En comptes del capen vol posar-se al cap la

capsa de cartró)Anton
11ZSPECTOR.
capea de cartró

—

una

Antonovitx, aixó és
vetaquí el vostle ca

pell.
BATLLE (lleneant la ca_psa) —Quina eapsa?
El diable se les endugui totes les capees!..
I si demana perqué a l'hospital encara no
hi hem bastit la iglesia, per la qual fa cinc
que
anys que van assígnar la subvenció
no s'oblidin de din que ja l'han comengada
a bastir, penó que schi va calar roe! Ja D'he
enviat una relació... Altrament podría esde
venir i tot que algú fós tant aixelebrat de
dir que encara no hi han posat la primera
pedral... I tarabé que dignin a Dergimorda,
que no hl jugu_i tant amb ele CODS de puny,
que ehl tant a la gent honesta com a la in
honesta els ha de deixar amb un blau sota
els ulls —1 que se'l vigili que no se'n vagi
del séu. punt! Aneme anem, Piotr Ivanovitx.
(Se'n, va i retorna). I també— que no deixín
sortir pel carrer aquests drapaires de sol
date; aqueixa maleída guarnició sobre la
í
camisa només schi posa un uniform
sota ja no slaí ven r.s más. (Sd 12, van).
—

volea dir

BATLLE.—Peró, Stepan Dita, cm
de Déu, a ón vos teniu amagat? Qué
volen dir aonest díable de maneres?
en nont

INSPECTOR.
Peró sí estava aquí mateix
porta!
darrera la
Ja, ja. Escolten, Stepan Ilitx•
BATLLE•
í
El funcionan de Petersburg ja és arribat.
Com están arra,njades les coses?
Tal COra vos heu manat. He
INSPECTOR.
envíat Pagovitsin arab tate ele altres poli
cíes que tenía a ma, per escombrar l'acera
—

—

mica.
BATLLE ( agafant- se el cap amb les mane).
—Oh Dén meu, Déu raen, Déu meu! Corre
volant al carrere. peró no,—vola abans a la
meya cambra—sents—i duu-me Pespasí 1 el
capell nou... 1 ara (a Bobtxinski), Piotr Iva
novitx, cap al cotxe en nom. de Déu.
Perm_eteu-me a
BOBTxIN.SKI. —1 j0,
mí també, Anton. Antonovitx.
BATLLE.
No, no, Pi_otr Ivanovitx, no pot
ser, no pot ser! Tres horaes—aixó semblaría
inconvenient, i tampoc hi cabrien tres dins

1913

_

—

BATLLE.
1 a órt és Dergímorda?
Dergimorda se'n ha anat
INSPECTOR.
un forn que s'hi ha calat foe.
BATLLE.— 1 Proehorov está ebri, al?
—

—

INSPECT0R.
A les vostres ordres—ebri.
BATLLE.
1 cóm ha consentí-u. aixó?
INSPECTOR.—Déu ho sab! Ahir va haver-hí
fora eintat. Ell que se`fl hi va
una batuga
per posar-hl ordre i n3.e'l tornen ebri.
BATLLE.—Doncs us diré el que hen de ter.
Pugovitsine. és un m.inyó de bella alnada,
que's posi a Pordre, dalt del pon.t. Ah! i que
aterrin totseguit la vello, barrera que hi ha
a la vora de ca'l saba,ter í Que hi aficin ban
—

—

deroles, cona volent dir que ho urbanitzen.
Com más d'enrenou, raés actiu sembla el go
vernament. Ah, Déu men! nom recordava
la barrera hi han abocat qua
tota mena de bruticia!
Quina cintat tant fastigoe.a! Aixís que aca
ben d'aixecar-hí un monuraent o n.omés una
totseguit el diable sab
barrera que sigui
d'a ón hi aboquen la bruticia a raunts! I si
el funcionan i de pas, dentaria del servei sí
están_ c,ontents, Que tate dignin: «Estem molt
que

contra

ranta

carretades de

—

Escena VI
Ama Anclreievna Maria Antonovna,
tren a ?'escena eorrents

en

ANNA.--A ón són?.A_ on eón? Ah, Déurneu!
Za porta). Men home! Anton! Tonet!
(Parla depressa). 1 sempre per culpa teva,
tot per culpa teva! Tot per encantar-se amb
and-arivells: aQu.e si encara una agalla, que
si encara un raocadoret » (Corre a la fines
tra i crida). Anton, a ón vas, a ón. vas? Qué,
ja és arríbat? El revisor? Arab bigoti? Quina

(obre

mena de
LA VEU

bigoti?
DEL BATLLE.—Totseguit, totseguít,

vídeta!

ANNA.—Totsegult! Mira quina una de no
va, totseguit! No en val saber rés del ten
«totseguit»... No más un mot: que és coronel?
Eh? (Amb ira), Oh i se'n ha anat! Ja te'n

Ibánziaa,
IM

7Dkr

Li

nn.

LL_L,

/1=17
qrram

de 400

s7aDuzz_in

a

500

Per suSeripeió, pagament

rj

fT9D,

Uil

reús-tega
Tela.

-

a

planes

cada

un,

an113

par

uzás I

refinadIssima I rnpressió

Aeaba,-t el ternps de la suseri-pció l'obra valdrá

la bestreta.
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faré recordar
mamá, nómés

No has sentit a dir si ha arríbat cap estrany?
No? No sab res? La oca estúpida! I bran.da
les rnans! Branda, branda, que ja t'entene.
Perú porqué no se'n entera per dl?.. Ah ja,
no ha
tingut temps, no rnés té que bigotis
dins el cap!.. Ah, que se'n han anat tant de
pressa?.. El que hauríes d'haver fet és correr
darrera el cotxe! Corre, corre! Sents? Dema
na i entera' t d'a ón se'n son anats; i sobretot
demana qui és que és arribat, 1 com és,
sents? Guaita per una elivella 1 assabenta't
de tot, i COm té els ulls, si negros o blause.

Tot per ella: eillamit,
petit mornent, clava'm el

tu.

a
un

mocador una mica mé,s

enda.rrera i estie lies

ja, t'ho téns ara. Per culpa tova que no
sabem res. I tot per la teva maleída coque
tería; la senyoreta sab que el Cap de correus
és aquí i ja teniu la senyoreta de ma fila
ta».

monades

fent

davant del mirall: i mirant-se

del cantó dret i del cantó esqu_erre í per'ci i
per'lla... T'has fleat al cap que't festeja i
mira, totseguit que't gires ja 't fa una ga
—

nyota.
Qué

pu_e fer-hi, mamá? Peró no
és tant greu cona aixó: d'aquí dugu_es hores
ja ho sabrem tot.
D'aquí dugues hores! G-racies!
Aes•NA.
Una bella resposta. Com no't passa per la
llengua dir que d'aquí dos mesos encara en
sabrem més? (A la finestra). El, Avdotia!

MARIA.

—
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Que

siguis aquí. Ala, corre,
corre? (Va crida,n,t fins que eau

moment

en un

corre, corre,

/a cortina, de manera que les tapa ambdu
gues a la finestra )

—

(Seguirá)
Trad. C. B. R.

En la

s

hi ha diferencia entre savis i

no

populars-:
k

<í

grossu
grossa

sense

gros

excar(p)su

escás

•rossa

excar(p)sa

escassa

alteraneia:
ere

es

ense

—

era

anal) alternancia
Són de

notar

les influencies dele mote po

pulars en ele mots savis; així, infinít, exqui
sit, que per influencia popular han donat un
fem influida, exquisida
En els adjectius en tx, ja, s'ha tendit
formar-se dues classes, acostant se el fem. al
mase., i en bloc de lleja, mija, tenim avui
Barcelona í en gran part del domini catalá

lletja, mitja.
Mig roja
bóig boje

atalana

19-1;e:.1

lieig lletja
mig mitja

Eli ha adjectius on la forma del fem. s'Eta
del masc., i altres anab masc. sortit del

tret

XX

Tenim dues eategoríes deis aeabats
c, en p i en s.

en

t,

fem.;

ex:

roOindu
rotunda

en

Formació deis acljectius catalans.
t

En llatí hi havía tres categoríes d'adjec
tius, peró amb la desaparició del neutro en
quedaren dos, amb dues formes o amb una

aguda

estret
groc

estretct
groga

sec

seca

analógicament
na;

balp

gros

gragea

grosd

terminaeions:

St.

fr.

grosso
grossa

gros
grosse

runa.

gressu

eat.
gros
grossa

elst.
grueso
gruesa

bon,

vivu
viva

viu
viva

crudu
cruda

CrUU,

gris

grisa

gros

grossa

bo

bona

CrU

t— da

erua

•

vocal+t
N'hi ht que presenten
i la

sonora

acutu
t acuta

una sorda al masc.,
corresponent al fem.; alxí:

agudu agut (per caiguda
aguda
gregu
grega

grec

ruben

rodju

9.0iX

rubea

rodja

grcecu
grceca

e

t—ta

onson.ant-Ht
certu

acutu

consonant+d
SUrdu
savis en d
ácidus

de la u)

Aquest

savis en t
licitus

mateix

quadro

es

reprodueix arnb

la velar:

(voig)

e—ga

c—ca

vocal±c
grceru

roja

En aquest darrer cas l'alternancia és més
notable, puix la consonan.t del masc. és plo
siva afrleada sorda í la del fem. fricativa

consonant+ e
siccu

consonan

savis

en

g

se

pródigus

JOIERI
Gelrgant-Ia absoiatial

e,

;

rodó del fem. rodo

)

nou
n,ova,

3

eruu,
crua

Per analogía amb la primera categoría,
formen alguns adjectius, cona del mot
germánic blao srha fet blau, blava.
Sha ereat una tercera classe; ami: és tra
dicional la forma meu-mía, peró per an.alo
gía hem fet un fem. meua
Barcelona
es

meya).
També aquests fets els trobem en altres
ilengaes; així en fr. longu-longa havíen de

lonclonge, peró en Roe de longe tenira
longue, no és de herencia 'latina; i el fenn_ení
ha fet escriure el masc. long; el rn_ot largu
larga havía donat a l'edat rctitjana,
i aquí és el fem. que fa fer el mase. largo.
Tenerle també alternancia, sobe fonética,
donar

ele adjeetius que tenen una r muda: dar•
clara. Tam.bé n.'hi há que presenten en fe
m.ení una consonant, diferent de la r, des

apareguda en masc.: content-contenta; es
velt-esvelta; escardalenc-escardalenca (Que
té pronunciació del ma,se. cense e, peró amb
n

velar).

Eli ha altres alternancies més mareades:
analogus dóna análec-aná loga; iniquus dóna
inic-iniqua. Fins hi ha qui aceepta un eanvi

vis en e
únicus

ER

Pi
L;•11/411,LIT-i

ro_ase.

tra,dicionals:

una

/argu

sonora.

el

igualment podría considerar-se tret el
sing. rodó del pl. rOd012,S, per analogía amb
bo, bons.
En els acabats en u hi hé. dues eategoríes

En Quant a la t, ele Que presenten alter
nancia són els que tenen en llatí
acutu, 1 els de consonant±d: surdu; pero no
tenen alternancia ele de consonant±t: certu.
Els coai tenen en llatí vocal+d, no tenen d
pulx la dental entre voeals cau o es
vocalitza: crudu; sois n'hi ha un on la den
tal es conserva, i és frigidu.
Peró hi ha mote sa,vis, í aquests presenten"
alternancia ar_n_b la d llatina, i no la presen
ten amb la t. Podem resumir aixó en el qua
dro segilent:

Es earacterístie del femenil la conservació
de la a atona de la desinencia, puix ja sa
bern que la a final es conserva, perb desapa
réixen e i o finals.
bonu
bona

esquerp

balba
esquerpa

P

rodon
rodona

peró corn que hl ha r_n_olts adjeetius amb l'al
ternancia—, -na, com bo, bona, s'ha forraat

e

de Sola.

Adjectius de dues

1

agut

-71)

tots els

Tr,

obíestes

-"M•-

>n

els

ibreas
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de vocal

en

la radical de certs

aca-bats

noms

en eus:
aureus

auni

aurea

aurea

Les formes com auria semblen preferi
bles, peró sense rebutjar a.urea.
Hl ha adjectius homófons pel masc. i fem.,
peró diferenciats en l'eseriptura.

bastant bé l'estat llatí. Peró el fr. ha
destruit completament el llaaí en aix.ó; c/ous
i ver t eren invariables en fr. primitiu, pero
aviat aparegueren dousseí verte. Hi ha resi
das de la i3aflexibilitat primitiva en parau
les

com

grand-pere i grand-rn?re, pulx grand

era d'una sola terminació, SOIS que més tard,
en
temps del Renaixeraent, feren escriure
grand'inére; també evidenrnen1 pronunciat

si vingués de la forma masc. i no de la
que és d'on se formen sempre els ad
verbis en ment.
El cat. s'acosta raes a l'estat llatí, per
també hi ha bastants adjectius de dues ter
minacions que havfen sigut d'una.
Quan hi ha dues formes en Iluita convé
com

teneru

ten-re

ten-era

ten

Adjeetius d'una

130

dulce

tendre
tendra

fem

terminació:

cast.

cat.

dulce

dolg

dolce

juvene joven !ove giovane
f elice
feliz f eliç 'dice
vir(i)cle verde vert verde
Hl ha el pas deis adjectius d'aquesta ca
tegoría a l'anterior, coexistint el fem. igual
al masc. i un altra d'analógic amb termina
ció a, acabant quasi sempre per vencer
aquest darrer. D'aixó en rum. no n'hi ha
Inés que un o dos casos; en it ja n.'hi ha uns
quants: allegro, povero, tristo, essent proba
ble que ja en Batí vulgar existissin les dues

terminacions; el

i el port.

cast.

conserven

,

donar la preferencia a la forma tradicional,
fent inflexibles els qui ho són en. Batí; així:
evident, fem. evident, i no evidenta; peró si
al costat de l'analógica l'altra ha desapare
gut, cal respectar el fet.
En els adjectius en -ivó/ que tenen aval
un fem. analóg,ic, cal admetre aquest fem.,
que haetriomfat cornpletament
ha adjectiu.s que tener' fleXió en plural,
pi. f eli
paró no'n tenen en sing.: f
ços-felices; el fem.- pl. felices s'ha d'adme
tre, peró no el sing. fem f eliça.

questa colonial espanyola, les relacions his

pano-franceses entraren en un període de
perillosa tivantor. Cada pas enclavara de les
tropes espanyoles motivava un clarnoreig
hostil

en

els diaris francesos i

Alcácer va motivar un
agut conflicte i va estar a punt de produir
.Entre la premsa
una ruptura de relacions
de París i la de Madrid va encendre's una

polemica.
tot aqueix llarg període, la Fran
ça no feu més que contrariar l'expansió mi
litar d'Espany.a al Marroc.
Cóm u podem atribuir el foment de
aqueixa expansió ?
violenta

Durant

IV

Obligat el govern. de Madrid a entrar en
«pourparlers» amb el govern de París, hi va
haver unes interminables negociacions, in
tervingudes en part per Angla.terra.
Al capdevall s' arribá a una avinença.
Fou regon.egut a Espanya el protectorat de
minsa llenca de terra al nord del Ma

rroc.

?

Se

va

regoneixement

fer tal

luntat de Frane:a ? Oh,

Fransa

i

Exposició

accen

pació de Larache i

una

toçudería d'Espanya
glaterra.

De la Premisa

una

diplomática. L'ocu

tuació de la desavinença

no

!

Se

per

va

vo

fer per

imposició d'An

i per

V

Espanya

Se

suposa

quels

recents

drid relatius al Marroc

ele fets

drán la guerra

contra

pactes de Ma

agreujarán i

exten

les labiles de la

zo

espanyola.
La suposició ens sernbla excessivament
Ileugera. L'horrible manca de seny del go
vern
de Madrid ha provocat un alçament
deis indígenes, i ara, després de mig any
d'una nova guerra inútil, no se sab com sor
tir del trágic embull. ?Per ventura ha estat

na

II
M. Poincaré

torna

a

ésser

França. Se

a

extingit els darrers sorolls del pas del
seguici de la presidencia per terres espanyo
les. I ara aquí tot és parlar del viatje i de les
seves conseqüencies, d' «entente» i aliances,
de futures guerres i de probables tractats de

han

De les esquerres republicanes surten veus
de protesta contra la significació de la visi
ta del president de la República francesa.

consigna, els amics
d'En Lerroux han empres una violenta cam
Com responent

a

una

panya de premsa, campan.ya

portada

per «El

Progreso» amb la mateixa furia boja amb
que portá anys enrera aquelles famoses cam
panyes de la SoLidaritat i el procés Rull.
L'actitut deis radicals té ben poca valúa mo
ral. Per() és el cas que periodistes il-lustres
i respectables com En Gabriel Alomar, En
Robert Castrovido i En Faba Vidal, han
escrit articles francament oposats a l' «en
tente» amb França i rudament acusadors
al

seu‘president.

Crec que és injusta

aqueixa

hostilitat.

vull discutir

Apropósit
avui problemes internacionals, orientacions
polítiques i económiques, preferencies doc
trinals. Me limitaré a exposar alguns fets,
de

massa

terra

que s'han iniciat

a

Espanya.

senta

la construcció de la segona

com

una

França.

la mateixa

no

oblidats durant aquests dies.

mentar

conseqüencia

deis

mar

Se

pre

esquadra

pactes

amb

-

fortament les forces

rítimes,
una

fran

la culpa deis augrnents militars de

La verítat és que les tendencies

comerç.

per

República

Se Ilança damunt de la
cesa

venen

de molt més

lluny.

aug

a

terrestres

i

ma

Es aixó

de tothom sabuda.

cosa

La construcció d'una segona esquadra es
tava ja decidida per les altes esferes des de
fa an.ys.

Quan

en

s'aprová

el Parlament

el

projecte de la primera esquadra, va anun
ciar-se el de la segona.
Perque hem de donar-ne ara la culpa a

França ?

El trist

imperialisme espanyol

seves

aventures

en

va

moments

comen
en

que

eren

República francesa no
gaire gordials. La guerra de Melilla,

Iluny

d'ésser el

les relacions amb la

comp-liment

de pactes inter

nacionals amb Anglaterra i amb

França,

fou

mal vista per aquestes potencies. S'ha per
dut

el record

de

prernsa parisenca ?

D'ençá

ta, pero eficaç, deis francesos. Aixb repre
sentaría, no l'ampliació de la campanya afri
cana, sinó el seu próxim acabament.
VI
M. Poincaré—diuen

l'agra

campanya de

la

.

que s'obrí al Marroc la

nova con

aqueixes

veus

de

es

França
reaccionaria, militarista i «revancharde» ;
es
és un home burges, estrany al generós
perit de la França revolucionaria.
l'ates aqueixes afirmacions me fan l'efec
france
te d'ecos de les passions polítiques
guerra

III

çar les

França la que ens ha fet embullar de tant
espantosa manera ?
Més raonable és suposar, al contrari, que
els pactes de -Madrid tenen per objecte treu
re a Espan.ya de la situació difícil en que es
troba al Marroc, mitjançant l'ajuda indirec

—

és el representant

de la

deis darrers anys.

ses

Haurem
que

pe-rdut aquí

ocupen els

partits

lloc

la noció del
i

els

hom.es

de

França ?
En Poincaré no és, certament,
d'extrem.a. esquerra. Pero sempre

un

home

se

li ha

vía fet la justicia de considerar-lo

com

un

25 Octubre 191.3
republicá

ferm i provat. La seva interven
ció en l' «Affaire» va ésser decisiva. Quan
hi havía la convicció general de que'l govern
tenía proves irrecusables i evidents de la

c-ulpabilitat

d'En

Dreyfus

;

quan

se

X

Poincaré, al venir a Espanya, ha
França «revan.charde» i 'reac
cionaria, si és aquesta Franca la que vol
aliar-se amb la monarquía espanyola per a
empreses de militarisme i de guerra, ?on és,
dins els partits de govern francesos, dins el
mateix partit radical, l'altra Franca que aquí
s'invoca ? ?Quines veus d'esquerra s'han ai
xecat a
Franca per a desautoritzar a En
Si En

representat la

deia que

Concell de ministres s'havien exhibit les
proves, que no podíen publicar-se per raons
gravíssimes d'ordre internacional ; quan a
causa d'aixó els enemics del capitá jueu do
en

victoria, En Poin
naven
ministre
aleshores
d'Hisenda,
sentí ba
caré,
honrat,
i
per
impuls
seu
cor
propi
puja
tre el
per segura la

573
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seva

la tribuna de la Cambra per a declarar so
lemnement que no hi havía les suposades
proves secretes presentades al Consell, puis
ell era ministre i no n'havía vist cap. L'efec
te de la declaració va ésser immens. Fou el
punt de partida de la revisió del procés.

Poincaré ? ?On és, on és aqueixa Franca que
s'oposa al pretes crim Iliberticida de l'«en
tente» ? ?On són, a l'hora present, els intel

lectuals, els escriptors, els polítics de la
Franca revolucionaria ? Jo no més el sé veu
re, en aquesta qüestió, darrera el seguici de
En Poincaré.
A. ROVIRA I VIRGILI.

(De El Poble Catalá)

°

a

El

enigma

Chocar de copas

VII

Poincaré, l'actual president de la Re
pública francesa, després del gran trasbals
se

situa

en

les fileres de -l'a

grupament deis republicans de la majoría
esquerrista, peró que entrá en el Bloc, i sos
tingué decididament la política laica.
Com a diputat, En Poincaré va votar en
pro de la Ilei de Separació de les Esglesies
l'Estat, i está, per tant, excomunicat per la
Esglesia católica.

En Poincaré és

tintas de

crepúsculo. Consejos

acaban

esperanzas de los que comienzan.

y

ardiente

dad,

«Chauviniste»,

un

verbo

en

plena fecundi

porvenir,

—

—

lectuales, contestarán a la eterna canción del
desengano con el himno triunfal de la espe
ranza.

Un

sol de victoria iluminará

hall del Palace Hotel,
de

origen plebeyo,

y

el

hijo

el

amplio

del pueblo

en

las

monta

nas 'de la tierra de la Reconquista, al rasgar
el velo de los misterios, dirá, entre pompas
magnificentes, su palabra definitiva.
No vamos a banquetear. No hemos de
buscar en las burbujas del dorado espuman
.

mánic ?
Fou En Clemenceau.

inspiración senil de nuevas ambiciones.
penitentes ni audaces. Silenciosos,
cuasi solitarios, sin perder un minuto de vis.

més anti

te

la

Ni

més «revanchard» que En Poin

caré.

el venerable Azcárate, por quien habla
rán el «Honor» y el «Deber», nos dirigi
ta

IX

remos

algunas sencillas preguntas,

Oh, la Ilei de tres anys !
Sí, ja sé que'ls socialistes unificats la ca
lifiquen de Ilei de reacció.
Peró aqueixa llei fou votada per la quasi

meteremos

unanimitat del Senat frances, ciutadella de
la fracció radical enemiga d' En Briand, de
En Poincaré j d'En Barthou.
Aquella llei va ésser defensada per En
Clernenceau i per En Bourgeois. Caldrá ex
tendre, 'dones, sobre aquests dos homes, la
«chauvi
acusaci6 de reaccionarisme i de
nism.e»

país ?

.

castas

por

serenos

al postrer

nos

•

eternamente

perturbadas

de

examen

conciencia de nuestra vida pública.
?Hay derecho por una palabra, a
tener

so

la

paz

sano
a

y

del

dividir perpetuamente

en

sin campo de a.cción, sin hori
nacional, sin

norma,

para la intelectualidad

refugio ?
Hay derecho a sacrificar las reformas
posibles y graduadas, los fragmentos de
ideal, las realizaciones urgentes, los avances
escalonados, la sabia, la patriótica política
de los resultados, el fruto del árbol de la
democracia, en una palabra, únicamente por
puerto de
?

la razón de que las hojas, faltas de abono
y de cultivo, no ostentan la tonalidad que
nos

es

grata ?

Somos sinceramente republicanos. Cree
con honradez en la superioridad de la

mos

monarquía. Hemos creí
la incompatibilidad per
manente, irremediable y fatal del régimen,
menos que con las aspiraciones autonomis
tas, que con las reivindicaciones de la jus
República

sobre la

do hasta ahora

en

ticia social.

dijimos que prefe
incivil, la más anár
quica de las Repúblicas a la mejor y a la
más fraternal de las monarquías.
Pero estamos muy lejos de la época en
que estos juicios absolutos se cantaron.
Y ante monarquías como la italiana y la
inglesa, ante la desaparición sincera y de
finitiva de los obstáculos tradicionales, ante
las dos perspectivas en una demagogia roja
Con Castelar

ríamos la

día

un

la más

peor,

salvajista y de una negra reacción dos veces
salvajista, es cosa de pensar si el «Deber»
y

el «Honor»
y

ordenan huir de los dilemas

abrazarse

resignados,

de más trascendentales tiempos,

de

tica que del

seno

de la paz

en

espera

polí
haga surgir el

man
un

y.

lo más fuerte ?

los ciudadanos, sin legalidad co
rebeldía por bandera, la violencia

violentos

a

una

metódico, ordenado y fecundo de
*democracia sin calenturas ni estriden

progreso

?Hay derecho a condenar a un estéril y
eterno período constituyente una nación, co
hibiendo su desarrollo, imposibilitando su
progreso, labrando su decadencia ?
,? Hay derecho a sustraer a las funciones
.del Estado, las tres cuartas partes de cada

generación, malogrando

a

la

zontes

•

nacido allá

lo más

?:Hay derecho

—

l'Alemanya.
qui va combatre aquell tractat, pro
nunciant dures paraules contra l'Im.peri ger

vegades

como

la diestra extendida hacia el

la Mirada centelleante, retadora de las
maldiciones inconscientes que ha de fulmi
la his
nar, el ideal anónimo, los viejos,
legión
castelarina
balbucearán
los
tórica
últimos adioses,
y los jóvenes, los inte

?I

En Clemenceau és deu

de los que

y
na

a

alemany i

mún,

medias

y

aurora

gloria
primeras batallas para otros.
He aquí, entre varias, algunas de las no
tas que la opinión recogerá manana en el
enigmático ágape.
Alrededor del tribuno asturiano, juvenil,

sobre l'Africa, tractat que posá fí a la cri
si perillosíssima oberta pel «cop de Aga
dir».
En Poincaré defensá aquell tractat al Se
nat, amb seny i mesura, sostenint la conve
niencia d'una política de conciliació respec
te

mónicas. Resplandores de

de las

cionalista a la francesa, antialemany ?
I bé! Ell va ésser, fa dos anys, el presi
dent de la comissió• senatorial que va dic
taminar en pro del tractat franco-alemany

otra, apartando de la administración

gobierno

El cuartel de inválidos para unos, la

VIII

?Que

de aplausos.

rumor

banquete

un

rojo color de la conjunción revolucio
naria, diluyéndose al romper en el cristal
de la elocuencia, en coloraciones más ar

El

En

de l'«Affaire»,

y

de

una

juventud

tras

una

cias.
A hacer
mos

a

acierto

este

Madrid
o

examen

y

de conciencia

va

conciencia,

con

nuestra

equivocada,

dirá.
EMILIO JUNOY.

(Del Día Gráfico).
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de las Mancomunidades, de este pro
yecto que jamás ha sido ni es de su enten
dimiento ni de su gusto, aunque otra cosa
diga ahora por conveniencia personal.
Con burla y escarnio para Cataluna se ha
intentado cimentar una jefatura que, a fal
ta de méritos propios, ha de sujetarse a tri
buto para ser reconocida. Los políticos que
valen, si alguno hay en Espana, son, o han
sido _jefes, por imponerse con su talento, y
no
hurtando al país proyectos de ley que
to

Los

políticos

contra

Si fuera verdad, y quizá lo sea, que las
naciones tienen los Gobiernos que se mere
cen, el cronista diría que Espana merece ser
gobernada caciquilmente y por hombres que
consideran que la misión más importante
de todo Gobierno es arrimar a la teta del
presupuesto a los amigos, y cometer atro
pellos e injusticias contra los espanoles que
no se someten a las conveniencias políticas
y personales del cacique máximo que ocupa
al Poder, algunas veces detentándolo y otras
poniendo en peligro, para obtenerlo o con
servarlo, a las personas que, por derecho
constitucional, eligen a los ministros.
Es tan importante y tan necesario el Go
bierno a los pueblos, que actualmente el de
Espana, con graves compromisos interna
cionales, con arterias abiertas de sangre y
hombres en Africa y de familias enteras en
todos los puertos nacionales, con una gra
ve crisis económica en el Reino y en el Era
rio, y con un problema tan importante cual
el que plantea al país y a los gobernantes
la demanda mancomunal de Cataluna, es•
tan importante y tan necesario el Gobierno,
repito, que con todo ello sobre el tapete na
cional, el de Espana mata el tiempo rega
teando un día de vida a su disidencia en un
ridículo pugilato de programas que son así
como una especie de oferta a la nación y a
los demás partidos para que le dejen conti
nuar colocando amigos y reventando adver
sarios, que es toda su labor. Se subasta el
Poder ; unos postores ofrecen más que otros,
pero todos pujan, considerando que seguros
que estén en el Gobierno o gobernantes que
sean, ya les quedará tiempo para resarcir
se, en perjuicio de la nación, de las pérdidas
que hubiesen tenido en la lucha por con
servar
la Gaceta o por alcanzarla.
Y ante tal espectáculo, tristísimo para to
das las personas éticas, sean del partido que
fueren, y que demuestra la incapacidad de
los Gobiernos espanoles para administrar
bien los elementos de vida que posee el país,
la Cataluna y aun la Espana que se preocu
pa 'de su suerte y que no va a la política con
tratada por los gobernantes, redactó un pro
yecto de Administración y de Gobierno re
gional que llama Mancomunidad y que tiene
por objeto la ayuda mutua de los pueblos
y de las regiones para hacer, en su bien,
aquello que el Gobierno habría de hacer y
no hace por falta de aptitud y de buena vo

luntad.
Son las Mancomunidades una declaración
tácita dé que los gobernantes de Espana ad
ministran y gobiernan mal la nación, y con
siderándose capaces, las regiones, de hacer
parte de lo que debería y no hace el Gobier
no, le piden a éste manera para cuidar lo
que él descuida.. Es coma si un discípulo,
diligente, le pidiese permiso a un maestro,
perezoso, para aprender, solo, lo que el pro
fesor le debería ensenar.
Aprobado el proyecto por Cataluna, por
la Cataluna 4ue se preocupa de su suerte y
no
va
a
la política contratada por los go
bernantes, una comisión de Cataluna se fué
a Madrid a poner el proyecto de las Manco
munidades en manos de Canalejas, el cual,
por ser un político de valer propio, de con
ciencia propia, y por tomar en serio el Go
bierno de la nación, hizo suyo el proyecto y
lo presentó a las Cortes, a pesar de la opo

Esp

na

sición que halló dentro del mismo partido
liberal. Entonces Romanones, que ya ha
bía armado zancadilla a Moret para acer
del Consejo por ba
carse a la presidencia
jas de sangre, ya que por méritos propios no
podía lograrlo, puso lazo, también, a Cana
lejas, para derribarlo del Poder aprovechan
do la enemiáa que por el proyecto de las
Mancomunidades sentían varios caciques de
Romanones no había estudiado
el proyecto ni lo ha estudiado ahora que
se dice de él partidario, porque no se toma
la molestia de estudiar nada, como buen
gobernante espanol, pero era una coyuntu
ra para acercarse más a I.a cumbre del Po
der y la aprovechó contra toda nobleza y
toda seriedad. El discurso que Alcalá Za
Congreso contra las
mora pronunció en el
Mancomunidades, fué un discurso amanado
casa
del conde de Romanones. Alcalá
en
Zamora, consultó, con el conde que nos pre
side, todos los extremos de su discurso y
el referido conde le puso el visto bueno,
aunque, como siempre, se lo puso tras cor
tina, apuntando a la Presidencia del Con
su

partido.

sejo.
Ahora 'bien, por un azar de la suerte,
de la mala suerte y de la mala obra, por
que Canalejas no merecía la,muerte que ob
tuvo, Romanones alcanzó, por bajas de san
gre, lo que no pudo ni hubiera alcanzado
jamás por méritos propios, aún contando
entre ellos-los más salientes del conde, que
son
eficacísimos para ser algo en Espana,
sel 'dineró y la intriga ; y ha hecho presiden
te del Consejo a Romanones, después de ha
ber echado violentamente del Poder a Gar
cía Prieto, que aunque no es un genio, reu
ne mayores títulos de lealtad y de inteligen
cia que Romanones, ya hecho presidente del
Consejo el conde ; hizo como que adoptaba
aquel proyecto que él mismo había hecho
combatir contra Canalejas a su discípulo y
servidor hasta aquel día, Alcalá Zamora ;
pero adoptó Romanones el proyecto de las
Mancomunidades, no convencido de su bon
dad, porque aún no lo ha estudiado, si no
como arma de combate contra los que le dis
putan el Poder y sin ánimo de convertir en
ley un proyecto que, de seguir, quitaría, al
mismo Romanones, sus mejores armas de
cacique y de mal gobernante.
Tan és ello cierto, que si García Prieto
y Montero Ríos hubiesen aceptado uno de
los proyectos de los muchos que para unir
a
los liberales se han propuesto estos días>
Romanones hubiera prescindido del proyec

pueden

molestar a otros pretendientes al Po
que son un voto de censura contra to
los gobernantes espanoles.

der
dos

y

Ningún político

es

partidario,

Espa

en

na, del proyecto de las Mancomunidades,
porque tal proyecto quita poder a los po
líticos y lo da a-los pueblos que desean ha
cer
algo por su prosperidad. Un político

pedir
pueblo o

al Poder la. cons
de una carretera,
? qué valor tendría para la región o el dis
trito ? Un ministro sin el privilegio de su
firma para la construcción de una escuela.
? qué valor tendría para las regiones ? Los
pueblos dependen de los políticos, porque
tal están las leyes ! sin los políticos los
pueblos no pueden hacer nada ; pero si los
pueblos pudieran mejorar de condición sin
ayuda de los políticos, ?qué valor tendrían
para el país ? Actualmente por culpa de los
políticos no se hace nada y sin ellos nada
puede hacerse. Son una fuerza negativa. En
vigor el proyecto de las Mancomunidades,
sin la facultad de

trucción de

un

las regiones y los pueblos podrían prescin
dir de ese parásito espanol que se llama po
lítico, para hacer algo por su bien, que es•
el bien de todos. De ahí la animadversión
que los palatinos de oficio sienten por las
Mancomunidades, y mal pensará Cataluna si
piensa que Romanones ha de otorgárselas
sin cuenta y razón, exclusivamente perso
nal. Romanones otorgaría las Mancomuni
dades a Espana sólo en el caso de que ellas
le afianzaran en el Poder Y en la jefatura
del partido liberal ; pero para ello haría fal
ta que el proyecto de las Mancomunidades
tuviera tantos y tal suerte de partidarios
que constituyeran un peligro para el Gobier
no espanol, porque en Espana la justicia no
se alcanza por ser justa, si no
por ser te
mible.
Para Romanones el Poder está sobre to
das las cosas y el proyecto de las Mancomu
nidades es sólo lastre para el presidente del
Consejo de ministros, lastre que tirará si le
estorba en el Poder.
Y el cronista pone a contribución su fa
de hombre serio y sincero en este caso
contra las promesas y las palabras del conde
de Romanones, de las que duda por las ra
zones apuntadas y porque, para Romanones,
ma

Goma, Ortopedia, Higiene
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Braguers 1 fa1xes ventrals a mida
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negocio

quita
palabras.
mayor

menor,

a

de

pesar

to

quiere

morir en brazos de los que matan
cuanto tocan; de los que prefieren hombres
que les den votos, aunque se trate de aven
tureros y malandrines, a las personas de
ocupación .lícita e intención leal. Esos go
bernantes son de los que mandan a presidio
a los honrados sin influencia
y de los que
protegen a los truhanes que viven de ne
gocios dudosos o de propaganda a tanto la
no

das las
Sin querer y contra su propia voluntad,
si tienen alguna, los gobernantes todos van
contra Espana por incapacidad, por pereza
por falta de moralidad política.
La regeneración de Espana se halla en
en la
descentralización; la pér
el país y
dida de Espana se halla en el Gobierno
que la estruja y centraliza.
en la burocracia
Tal están los políticos de conciencia na
cional que creen que las Mancomunidades
pueden ser ley y pueden dejar de serlo co
rno cualquier otro proyecto de los muchos
que se proponen o escriben, y van al cesto
por capricho o conveniencia de un cacique
y

palabra.
En

manos de estos hombres está el pre
de Espana. La nación ha de contar

sente

los, si quiere vivir, entre sus peores ene
migos. Son los políticos que van contra Es
pana y que la matarán.

jefecillo

de grupo..
No saben que las Mancomunidades es la
resurrección y la protesta de un pueblo que

FEDERICO URALES.
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Se troben molt avençate els treballs de pre
de la Biblioteca de Ca,tainnya, que

paració

tardará gaire en poder ser inaugurada.
Els armaris de lo que ha de ser Biblioteca
demá, están ja nodríts de les obres capdals
de les varíes branques del coneixement

no

hu.má.

Durant aquests últiras mesos han visitat
l'Institut el professor A_slohy, director de la
Escola Británica, de Roma; don Raimón A.
Laval, sub-director de lalBiblioteca nacional
de Xile, membre de la societat xilena de
Geografía, ami) la qual ha estaVert canvi
l'Institut; el comte de Lavern; el senyor
Galí, professor de l'Escola, Industrial de Bil
bao; el P. Arnaiz, relígiós del Reía,' Monal
tir de l'Escorial, acompanyat deis senyors
Carreras Artau i Sara Hunter; don L. Bofa
rail el senyor RotIlán de «El Debate» de
Madrid; la senyora Bonnemaison de Verda
guer, presidenta de l'Institut i Biblioteca Po
pular per a la Dóna; la comtesa de Caste
llar; i el senyor Raurich, secretani de la So

(De La Publicidad).

volum IV dele Arxius, un nou fasciele de la
ele dos nrimers quaderns de les pu
blicacions que ha comen.çat a donar a llum
la Secció Filológica, i ele dos 'primers nom
bres del Butlletí «Els Parlars Catala,ns», Or
g-u_e de l'obra del «Diccionari Cata,la», im
pres per la mateixa secció.
S'esta preparant el centenari de la
mort den Ramón Lull, que s'escau l'any
1915. L'Institut en aquesta ocasió se proposa
publicar una Bibliografía general dels ma
nuscrits lullians a Europa, en la que han
treballat els senyors Rabió Balaguer i Ra
món d'A..lós, el primer deis quals ha estat
treballant recentment a les Biblioteques de
Alemanya, have,nt-hí realitzat alga:1ns pre

Flora,

—

ciosos deseu.bniments
Se publicará també

en

ocasió de dit cente

També treballa la Seeció de Ofendes
la impressió i documentació monográfica
d'una Malacología de Catalunya,, de la qual
han redactat el primer fasciele els senyors
Bofill, Pach i Chía.
Durant ele últims mesos l'Institut ha
—

representat al Congrés de Medecina,
de Londres pel presídent de la Secció de
Ciencies, don Miguel A. Fargas, i en el de
Fisiología de Gridningen (Holanda) pel doc
tor Pi i Sunyer, havent assistit també al ma
teix el senyor Bellido, per a portar-hl els
seus treballs sobre veríns cardíacs, que rea
litzá en col-laborrció amb el doctor Pí i Su
ner, í que publica l'institut.
El senyor Miret Sane, membre de l'Insti
tut, ha fet donatiu a la Biblioteca de Cata
lunya d'una col-lecció im_portantíssima de
estat

Manuscrits amb ele q-u_als se conten vare
fragmente de llibres de música, un d'ells de
I. Ha fet, ade
la primera meitat del segle
més, present d'un exemplar de la seva obra
darrerá «Les cases de Templaría i d'Hospi
talarle a Catalunya
També sha rebut la nova aplícació
«Thírseele», org-ue de la «Geselschaft für
Thirsicologie», constítuída recentment a
Stuttgart a conseqüencia del raovim_ent pro
vocat pele prodigiosos treballs de drenatge
de Karl Crall a E_Febesfelt i de la qual socie
ta,t és membre el secretan i de l'In_stitut de
Ciencias don Eugeni d'Ors.
Tarabé s'han rebut llibres i follets, en
tre ells la «Memoria sobra el funcionament
de la Borsa del Treball», «L'idea de l'eterni
tat en la educad() moral», den R. Rucabado;
«Notes sobre art», den Torres García; «L'En
seigneraent prémier en Espagne», per Ibánez
de ibero; «Viatges científies», del Pare Ci
—

rera,

El iorofessor Eduard Fontseré, baíx ele
auspicis de la Secció de Cien.cies, ha comen
—

una

serle d'investigacions metbdiques

aerología, valent-se del llençament de
globos a les capes altes atmosfe-riques, ha
ve-nt-se írascrit aquest treball en l'organitza
sobre

-

als anys 1911 i 1912.

Les publicacion.s més imraed_lates són: el

etz.

-

deu.

publicat el volum IV de l'anuari correspo

etz.,

una

Sant Joan de les Abadesses, de la qual s'ha
encarregat el paleógraf mossén Josep Mas

çat

bres

e

loser

p,r

Llibre dele Poetas
Ppit-rer ilibre de sonets
Segón llibre de sonets
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Se troben de venda a la Casa Lluis Gili,
Editor i llibrer, Clarís, 82, i a riostra Adral

5545-1m
T

a

en

—

—

arqueológica, fundada

Alemanya.

biografía d'impresos lullians -que
cornençat ele senyors Durán í Rogen_t_
La secció Histórico-Arqueológica ha
orga,nitzat una missió d'estudi a l'arxiu de
nari
han

eietat Astron_bmica de Barcelona.
Durant ele últim.s mesos la Secc,ió de Cíen
eies ha publicat el III volum dele Arxius
el primer fasciele de la Flora Catalana.
La Secció Histórico-Arqueológica ha
nent

ció internacional

Econnimla, Verlfr.at
Desinfecció,

no

els preus

servint cap arte
a
la Capital

rapad servei tant
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