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Del Novembre de 1909 ença Espanya
en crisi; fa quatre a.nys
ja que da
munt la única realitat de la vida polí
está

-

tica

espanyola,

hi

plana

una

des,ornpo

sició espantosa.
Totes aqueixes crisis polítique,, tots
aqueixos canvis de ministeri no són al

episodis; que anecdotes di
versos, les quals matitzen i palesen una
crisi terrible, que és la descomposició
tre

cosa

que

deis iinics instrumen.ts de govern que
teníem; i aixó sense que una nova reali
tat més ajustada al temps i a les rnatei
xes lleis puga substituir aqueixa ombra
de poder i de vida constitucional i nor
mal que ells enca.rnaven.
Un día, en aqu.ell mes de Novembre
fatídic, recordern-ho bé, el partit llibe
ral amb sos leaders i prohorns al davant
assaltaren el poder, apartant-se fins de
les regles de la política més barbre i ru
dinientaria, perdent tct sentit de go
vern, orbs a totes les realitats, ignorants
de totes les res ponsabilitats. Aquella fal
ta l'ha pagada amb la vida; la justicia
immanent és una realitat dins tota col
lectivitat i la col.lectivitat lliberal ha
hagut de satisfer una ample penyora
per son erro; el partit conservador o els
capdevanters perderen tanibé en
seus
aquells rnoments la serenitat, i esverats
davant la conducta inqualificable deis
lliberals, amb un desconeixement abso
lut de la psicología humana, abandona
a
aquelles turbes famolen
ren el poder
ques, en.el precís rnoment que al front
de l'Estat hi eren necessaris homes pru
dents i revestits d'autoritate
Mes tard, amb llur situació podíen tal
i l'altre deis partas turnants
volta
reparar aquelles faltes comeses en el de
liri d'uns jorns dissortats, mes no ha
estat aixis; tant l'un com Paltre no han

reconegut l'errada comesa; dificilment,
dones, podien cercar l'harmonía si cada
d'ells creia posSeir la veritat.
Avui s'está liquidant una tant fonda
crisi, avui s'ha romput d'una manera
un

sorollosa i ben manifesta la disciplina
externa de la coPlectivitat conservadora

mantinguda per la figura verament dra
mática d'aquell home que s`ha manifes
tat

suara

un

espanyolisme

el representant més gen.uí de
tant combatut per nos

altres.
El partit lliberal i el

partit conserva
dor, aquestes dugues -ániques realitats
o

ombres de realitat de la

vida política

espanyola desfent-se, esmicolan.t-se, sen
idees, sense programes, lluiten per
se

tal que mani l'un_ o l'altre de Ilurs ho
mes, fugint la realitat, ignorant-la. En
front d'aquestas desferres sois hi há
una forta realitat política:
Catalunya.
La riostra terra 013 els partits polítics
són pervinguts d'un nivell de cultura
superior al nivell mig de cultura polí
tica dels Dobles d'Europa, corn n'han
donada bella rnostra no fa pas molts
dias, cal que s'alegri de la descomposició
i del esmicolament indicadors de Pago
nía dels dos partits, que Ii barraven el
pas amb llurs organitzacions i llur im
mGralitat gairebé seculars; era impossi
ble que. ses ansiés de progrés i regene
ració fossin trarneses arreu de les termes
iberiques per tal com sa veu era afogada
ses
paraules sovint canviades per fer
creure a la bona gent d'Espanya que tot
el nostre era fill del més baix i groller
deis egoísrnes.
Els deus cegaven aquells que volíen
fer perdre, Catalunya també ha cegat
aquests representants de la vella políti
ca. Per ells vénen les ornbres; i les aubes
novelles s'obriren a Phoritzó.Nostra res
•

ponsabilitat és en aqueixos monients
imrnensa; damunt les espatlles deis nos
tres capdevanters hi gravita
pes
un

enorme; cal que tots els

Catalunya,

que lots

ajudern,

cal que

els

catalans en
aquest moment trascendental de l'histo
ria, aportem una modalitat serena, he
róica, invencible de patriotismo.
CARLES

JORDÁ
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El

lebiscitde Catalunya

Encara amb el record acaronat d'un
meravellós redreçament de l'anima ca
talana, una nova solidaritat d'esperits
s'es feta que ha florit en la grandiosa
manifestació que a tots se`ns emporta
als flamejars de les n.ostres banderes i a
les veus que consagraven la nostra uni
tat

de Pantic

La manifestació del dia 24 ha tingut
trascendencia molt més gran que
l'actualització d'aquell vell dístic que ostentaven en la patriótica corrúa els joves
ardits de la vella «Unió Catalanista».
Sotal lema de les reivindicacions a ultrança Iluitárem en l'ardor de la primera joventut molts qui, duts llavors per la
deria de Papostolat verbal, fórem empesos més tard par les empreses qui exigíen la organitzaci5 de les voluntats conquistades. Avui, en el plebiscit per la
Mancornunitat Catalana, ens hem trobat
totes les branques de sentits distints i
d'orientacions varies del gran arbre de
la catalanitat, i al trobar-nos hem vist
realitzar el somni deis «cuatro locos»
d'altre temps. Els quatre, representant
quiscún els troços de la esquarterada
terra catalana, s'han convertit en un poble sencer que afirmava amb una sola
veu la seva voluntat. ?Qué més cercaven
els primers catalanistes polítics que l'afirmació unánim de la voluntat catalana?
?qué es volía sinó que aquella veu tími-:
da i tremolosa, d'accent viril peró, algada en mig de l'atonía del viure ibéric,
trobés ressó per tots els ambits de la
n.ostra terra?
Es per aixó que proclamern la signiuna

d'avençar-se a

toriós
el cel

fort abraç ajuntava'Is pobles, i la
arbres i tota co
mar, i les muntanyes, i els
sa viva.
I damunt de tota cosa viva, era l'home.
I de l'home i de tota viva, n'era la Pa

vo

tria.
I la Patria

joia al veu
rens tots al voltant de la llar en a.plec
de germanor, fes caure la bena deis ulls
als orbs voluntaris i la vareta deis en
trebancs de les mans deis rnals aconse

pujant, i era com un ge:gant victoriós qui va a seguir son camí.
triomf e
I la seva Ilum, pluja d'or ; i
El sol

Tantdebó la

aspecte.

seu

la gran urbs

nostra

ven

que

és

veu

d'amor i no d'altra cosa, esvaís la nuvo
lada del rezel inquinós!
Deu faci que el nostre al-leluia trobi
ressó enlla de les fronteres de la Manco
munitat Catalana, i amb el nostre exern
ple—sovint desfigurat en la ment mes
quin.eta i en la paraula ampulosa de
qualqueprofesional de la insidia—esde
vingués possible un major enfortiment
de la germanor entre totes les terres
hispániques, i no fos dins la llur N.,arie
tat, sola Catalunya, vorejada duna me
seta d'indiferentisme, a sostenir ideals
d'elevació i cogitar noves formes de fer
dolça i fruitosa pels seus fills la terra
que

trepitgen.

El millor Café és el torrefaete de La

es

trella.—Carme (Davant de Betlem).

magnificent
magnificencia.
I fou el matí d'un jorn de promissió ; i
unipreludi de cant, ple de vida, brunzía d'ací

es

movía, preparant-se

a

la festa magna.
I tot'ella's vestía de gala ; i era corn 1:a
nuvia gentil qui s'enjoia i's corona de flors
per a anar a son donzell.
Els habitants de la gran ciutat .anaven
veníen, rebent tot home de fóra, qui ja no
més foraster.

era

I

parlaven

ells amb ells, i deien que de

gran amor,

tant

quin

***

Sesta, la gran metrópoli co
mença 1 moviment tant espectat.
s'agropaven
Eren milers de milers els qui
anhel.
moguts pel mateix
dominava
Allavors la santa Serenitat
prest a
arreu, per tal que tot ciutadá era
I

a

l'hora

defugía la malastrugança de l'odi.
co
feien presencia gent de totes les

l'amor i

I hi
en
marques i encontrades; i cada ú havía
tor
mes,
el
son parlar diversa ressonancia ;
'de

tots

plegats era'l mateix,

I

era

una

saya

I hi havíen

som

a

som.

acte

que":

'de

tot

un

sola voluntat qui s'estenía •de

Occident, i tota la
d'una commoció de gloria.

Llevant fins

i deja::

e-ls estaments. de bota
-els de foc
mena de viure, els més diversos :
níar;
lels de l'aire, els de la terra i els del
de l'al-.tots, hav'ent cada ú vocació altra
Vo
tra, no parlaven més, ni deien Inés

(líes

d'allá; i era la seva armonía la
poble qui eterna amor abranda.

fruit no'n eixiría.

I fou l'hora de Tercia.

Volem ésser ço que

Volem ésser ço que

tota

anava

•

Magna
sobre

Catalunya.

era

***

naveu

Fou l'hora de Prima.
I el dia nasqué ple de festa i

.91.1

en

n.orancia.
Tantdebó el .nostre crit de

retingut.

rutilant de divina magestat, i
sobre la terra alli

berada.

luntat sia consagrada
i a aixó sha adreçat i s'adreça sense fe
blesa l'acció deis nostres polítics salvant
marges d'indiferencia i montículs de in
teressat rezel, si no avenes de crassa ig

Rés més gran podríern desitjar que
aquesta,afirmació unánirn del nostre valer corn a primera etapa del despertar de
la conciencia catalana, ádhuc dins del
nostre ideal inexhaurible: Des que tota

era

s'espandía amorosament

per la llei escrita,

deute secular, corn un mornent rnés alt
que el d'arravagar a rna aTrada ço que

mar,

eixir a
dides ventures.
onades pujava
I la salabror vital de ses
hale
d'un
blau
llur
enllá,
i
era
terra

estat de

llats!

des del seu més pregón, feia
flor d'aigua fermes remors d'esplen

I el

consignin., i s'ha

cap. Es ciar que volem que la nostra

sí té vida i ufanor, i tot ar
la vista i bo per a menjar,

a

fin.s l'herba la rnés menuda j. humil vibra
n'eren plens els espais.
ven, i de llur perfum

vibració de la nostra
gent no-ns té d'adormir en el somni es
téril del romántic, tant dolç com inefi

aqueix

d'aqueix nou alçament com una
superior a l'exigencia en el pac d'ún

és

té

re

a

en

bre formós

les
de
lleis escrites que la
«vius»
i
deis
rnalgrat
les
travetes
palpar
espanyola.
vells
de
la
política
gats
Es ciar, peró, que aqueixa frissança i

ficació

injustament

qual

fins

qui

venta,

es

palau

l'eficacia del

en

l'espansió sólida deis cels.
pibets
i roures, i els pins i les alzi
I els
arbustes
i tota mena de planta vi
els
nes, i

trunyía

manifesta unanirn davant
de la Generalitat, i res
ponent a la veu deis seus representants,
quedá proclamada la més efectiva de to
tes les Mancomunitats que poguern as
solir, pot dir-se .que la Mancomunitat
catalana,
és un fruit natural de l'anima

Catalunya

espiritual.

cosa

I les muntanyes s'agegantaven per a
mirallar-se al mar, i llur.crit de llibertat

terra

fris

sser ço que som.
moviinerit
Vingueren els penons, i en llur
j fortitut.
poixan.ça
escampaven gloria, vida,
a-l'hora en úni
I la força i la raó foren.-

lnem

ca

bellesa.
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CATALUNYA

1 el cant de L'hora Prima anava prenent
forma amb una tal fermança, que ja el cel
ressonava de tanta plenitut.
els
natura

espais es
fou plena

liençáls
Arribá
I el

del

estremir,
gran

vet-aquí, Eternitat, que jo no
efímer, ans soc com tu, perque
dit : Volem ésser

i tota la

adveniment,

I fou

i

el

suprem.

moment
va

esciatar

de la voluntat

en

qui

el

que

ço

el postrer himne
té conciencia de

Valem

ésser

ço

I l'Univers

que

l'Eternitat

a

:

Sería candorós el creure que la gestió
d'un municipi, que el govern d'una gran ca
pital no exigeixi altres condicions que ilion
radesa i el saber fer números. Per aixd fra
a

la política

un

públic

tant

el nostre, fins

poc a.vesat

entre

la

mas

neutra, les candidatures administratives

sa
o

entre
com

LLUIS

municipals

eIs

aplaudiments ; participen alhora en les
funciona d'un poder legislatiu, d'un poder
executiu, d'un poder judicial... Treballen en
col-laboració amb els conciutadans. La llur
gestió apassiona singularment. Són més pro
bables les degenestracions de regidors que
l'execució de cap ministre.
*

tat;

aauests

tenir-se amb

serviríen, tot lo més, per
prudencia dins un statu

devegades
'delicada que la
que

la

tasca

man

quo;

en

més

es

d'un Estat. Els edils están

contacte amb les

electoral,

municipal

rnultitut's, amb el cos
queixes

reben directament les

Editorial

*

la ciu

a

no basten gerents amb iniciatives i tot, peró
d'asnecte purament económic o de negoci
comunal imm-ediat ; calen polítics, d'ampli
tut de mires, coneixedors de la marxa de les
altres ciutats capdals, per no reraçagar-se,
i plens d'aquella idealitat creadora que és
necessaria per aquesta gran obra de mode
lar una ciutat, flor d'humanisme, i més en
cara una capital, cap i casal d'una Nació.
I calen polítics, i polítics acutíssims, per

en

BERTRAN I PIJOAN.

En aquests moments Barcelona es troba
període de renovació del seu Ajuntament.
L'ocasió és trascendental perque de les elec
cions d'ara se n'espera una girada de la
marxa municipal, una reacció vigorosa que
salvi la ciutat i l'orienti de nou vers la seua
en

dignificació.
En aquestes eleccions hi prenen part

tots

polítics, con": si tot(s, capint la im
portancia excepcional del canvi, volguessin
els partits

assistir-hi personalment.
Els

lerrouxistes,

cessant

els

seus

hornes de prestigi
actuals directors, dintre
sense

Ajuntament, perduda la majoría, atuíts amb
la pérdua de les masses, són, aixís i tot el
perill máxim, per les forces que els resten

Ibérica, Balines,

és

seus
leaders, desen
joventuts, sense fe en la
victoria, tant pot acabar-se d'enfonsar, com
iniciar la seua reconstitució. Depen dels can
didats que presenti, depen de que sápiga
inspirar-se en el criteri del seu malaguanya.t
prohom, l'Ildefons Sunyol, limitant-se, per
ara, a ser una minoría selecta, una demo

ganyades les

Sía.

gremials.
No basten bons administradors

mista, clesavinguts

som.
:

l'Esquerra

el

en

implicaría.
difícil predir-ne rés.

Desfeta l'U. F. N. R. amb l'escisió refor

Era a Barcelona, el deze día deis idus
d'Octubre de l'any de J. C. de MCIVIXIII.

Les eleccions

cassen, fins

la

*

vet-aquí com jo, efímer, soc esdévingut sem
blant a tu, qui ets tota vida en tot moment ;

-5.

De
el de

i per el que llur continuaci6

govern de la Ciutat

fou

retuda Jericó.
El Temps, allavors, digué

encara

som.

respondre

va

soperbes
cants

-ja naés
mí s'ha

en

solemníssim,

moment

voler.
I els p.alaus trontollaven, i les
torres tremien, i a la virtut dels

SOG

consagració de tot un poble a l'Eternitat.
I a l'hora de Nona, qui ja s'acornplía, tot
l'Univers enmudí per a oir el clara etern :

aucells al vol.

cant

gloria

de

varen

579

els

seues

cracia puritana...
El Reforrnisme és més incógnita encara.
No sabern si té partidaris. No sabem si té
,capdills. Algún norn il-lustre H. dona pres
tigi, peró, té en canvi la tara, mentres no se
la Hevi actuant, d'un cert espanyolisme pas
sat de moda, potser més com un
vici orgánic
que com una desviació de criteri. Cal tenir
present quin honre tant diferent de nosaltres
—anc que es fes nacionalista-6s el Sr. Al
varez.
Cal tenir present que aquest partit
aplega Pintel-lectualitat madrilenya, ço és,
els hornens més gelosos de les prerrogatives
centralistes, els homens més intransigents
perque són un xic espirituals i sectaris.
De les Dretes cal separar els jaumins.
D'ençá quel partit carlí deixa de ser aris
tocrátic per les -seues idees i pels seus ho
men.s, d'ençá: que's democratitza i fomenta
els requetes, poca influencia pot tenir dins
una gran ciutat. Pel
nombre, com a dreta,
debades : Per l'esperit, COITI a democrátic,
tampoc. Resta corídempnat a un etern rura
lisme. Deis' conservadors no cal parlar-ne
en aquests moments, com tarnpoc
dels Ilibe
rals. La Defensa Social es troba sense acd
lits. Ni l'excusa d'una campanya en pro de
la Rel-ligió o de la Moralitat té, perque ja
l'opinió- d'ordre no's deixa enlluernar per
paraules.

Resta no més la Lliga Regionalista, amb
homens, amb ideals, amb multituts disci
plinades, amb seguretat de triomf ara, a les
urnes, i després, al Consistori. Els seus re
presentants renuarán la tradició gloriosa
iniciada pel primer Ajuntament regionalista.
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580

solament records, sinó que hi há una reali
tat, actual, present, viva; cada ún de nos
altres representa un troç de Catalunya
a
Catalunya en
tots plegats representen

araules essendals
Tant al

discurs de la Diada Re
de Santa Coloma de Farnés
seu

gionalista
com al pronunciat a la Lliga Regiona
lista el dia de la recepció deis Diputats

valotadors ni de maselLs, sinó
vivíssima

en

ques
tat d'ideal catalanista no sotrnesa a
altre
superada
per
cap
ni
tions previes
procedtment
evolu
polític,
i
un
mati9
tiu, governamental, flexible, d'un bell

tota

en

és

l'armada fidel de la

Lliga Regionalista, i és
impreable. Perqué fácil

una
cosa

conciencia
és mante

mena, i
nir- se sempre d'una mateixa
sonada
davant
la
mateixa
repetir una
esdeveniments;
deis
heterogénea
corrua

infadigable i penosa fer-se com
cornplexitat, sospesar la
circunstancia, calcular l'obstacle, reno
exa
vellar l'espera, graduar el gest,

i

cosa

plexe arnb la

étic, d'una gentil esperang-a. Peró
Catalunya, agotades les seues instancies

valor

armóniques i graduades d'un ordre nou,
destruida cada cop peI rnés ténue albir
personalista la tasca de son amor i sa
constancia, descoratjada per l'imper
no vol o no
vol
o no sab as
que
no
sab
segurar-se contra el perill, que no vol o
ésser fidel als
no sab ni tant solament
compromisos d'hon.or, pot declarar la
incompatibilitat entre aquests dos ter
mes: la fortitut de l'ideal i la paciencia
del procediment. I llavors, la elecció no
és dubtosa: l'ideal és quelcóm que mai
perqué ultra ésser la raó
es refusa,
de la vida, n'assegura la perennitat i en

meabilitat d'una raga que

compendre,

promet la irradiació inmortal.
Aquestes paraules d'en Cambó han
merescut cada vegada l'adhesió escla

públics. Aixís com la Lliga
Regionalista no és dreta ni esquerra,
manté en Pequilibri que la fá in
ans
comparable instrument polític de la pau
tant de

polí

polítics. Aquesta conciencia

tica de

Gambó expressa uns
conceptes d'altíssim interés, que convé
recordar i glosar. La Lliga Regionalista,
deja el gran leader catalá, ha tingut fins
intensi
ara com a característiques una

Provincials,

una

sos

es

de les conciencies i del carrer, aixís tarp
bé la Lliga Regionalista no és ni un
partit de revolta ni un partit de re
nunciament, sinó una comunió que en

(io bella garantía d'acien
çat dominil) els més adequats i justos
procediments. No és una política d'es
cada cás tría

no

i fer tot aixó amb la
mateixa naturalitat aparent que si tot
aixó fós obra del atzar. A Espanya, fins
tot rnalauradament a Catalunya; els
partits poden viure un segle amb una
gerar ni el

remei;

tera.

Derant molt temps
a

una

actitut:

és

que

Uns feien l'injuria de presentar-vos com
frets en tot lo que's refereix a Les
més
a
coses de Cataluny.a. Jo tinc el dever de pro
clamar que aquesta acusació és injusta.
(Parla de l'Assamblea de Diputacions es
-panyoles, dedicant un record al senyor Sos

una

partits que
organitzen conjuracions,
envelleixen conspirant, i durán fins
i panys

tot damunt la caixa mortuoria, vers la
fossa de l'oblit, la careta misteriosa i el
punyal de teatre. Aquests partits, regal
de tot temperament humorístic, no fan
re volucions ni acaben amb regismes per
maImesos i corcats que siguin. Es la
gent assenyada, és la gent respectable,
és la gent no tarada per la professiona
litat del desordre la que, coNaborant
determinat a la lluita,
en
un moment
decideix les noves regulacions de les co
ses.

L'Estat

espany-ol

es

pot riure deis

de las gents pinto
vetos i les
resques republicanes: i és en canvi el
dever agotar, si cal, la seua gene
seu
rositat abans que la gent d'ordre, veient
vulnerats els fonaments d'honestedat on
Pordre actual s'asseu, pensi en un ordre
amenaces

nou.

Per la Mancomunitat
Discurs

Les

la gran Assamblea de
per D. Enrac Prat de la Riba

pronunciat

primerets paraules

meves

a

han de

ser

saludar-vos en nora de la Diputació
a vosaltres, els diputats pro
vincials de Girona, Lleida i Tarragona, i

per

a

de Barcelona,

presidencia
Assamblea,
als quals
col-lectiva d'aquesta

especialment

als companys de

haveu donat la força de la vostra repre
sentació. A vosaltres i an ells amb tota la
efusió de la meya ánima os saludo.
Sigueu benvinguts a aquesta casa, que

con

de);

Una reflexió per a acabar.
Rés és tant cómic con els

d'anys

han presentat

avis.

paradoxa
partits
polítics.
La Lliga
anomenar-los
Regionalista és la primera aparició a
Espanya d'una cultura políticamoderna.
definició i

ens

'deis altres. Les provincies,

enemics els
que han d'ésser instruments administratius
de la prosperitat de Catalunya, volíen con
vertir-les en baluarts per a combatre les
aspiracions de la rnés alta espiritualidat cata
lana. Es refiaven de que seríem sempre con
germans mal avinguts d'aquests que en ba
talles i qüestions tiren a terra la casa
uns

Catalunya

els nostres passasts varen aixecar, no pels
uns
ni pels altres, sinó per Casa de tots,
per Casa de la Generalitat de Catalunya ;
per aixo, des de que hi sou vosaltres está
tota transfigurada. Abans aquestes sales es
taven poblades només que de records, re
cords de Corts, de Parlaments de Juntes de
braços ; record.s gloriosos uns, tristos els
altres, peró records no més ; des de que'ns
hi hern trobat i ens hem: confós, ja no hi há

tres,

on

la

proposició

en

que per

primera

vegada es parla de Mancomunitats provin
dais, porta la firma de representants de to
catalanes. Tam.bé recorda
tes les provindes
els treballs de la

ponencia

de

l'Assamblea

de Sevilla i fa constar que les aItres Dipu
tacions catalanes van ser les primeres en
aprovar per aclamació el pacte de Manco
munitat, com han estat ara els primers els
nombre ve
seus municipis en adherir-se en

ritablement extraordinari.)

unitat—diu—runitat catalana,
perfecta; damunt les aspira- )
és, doncs,
de
partits
i d'escoles i de provincies,
cions
trobat en una sola aspiració. A
ens hern
l'unitat espiritual de Ilungua i de cultura
La

nostra

que és obra deis passats, que és heretada
hi ajuntern l'unitat de voluntats que'ns hern
guanyat nosaltres.
Aquest resultat és tant més remarcable
nostre, com font
en quant hi havía, entre mig
'de discordia sempre oberta, una enorme in

justicia.
Quan

un

poble

té unitat

espiritual

i

eco

de
nómica crea una capitalitat natural,
ni
de
aquestes capitalitats que no necessiten
subvencions de capitalitat, per ser
manen
ne. Allavors, entre aquesta capital i• la Pe
una

riferia i entre la periferia i la capital s'es
tableix una circulació hi há dos sisternes de
distribució o d'evolució : un natural, inde
pendent de les institucions polítiques i ad
ministratives, i un altre constituit precisa
administra
ment per aquestes institucions
im
tives. Aquestes que tenen cada dia més
socialitzen
portancia en els pobles moderns,
cos
la
l'escam.pen després per tot el

riquesa,
col-lectives.
nacional, aplicada a finalitats
entre
coincidencia
Hi há d'haver perfecta
l'unitat económica i l'unitat

administrativa;

pertorbació.

Unes
wuna
donen i al
que
més
de
ço
comarques reben
reben.
tres donen més de ço que
Catalunya té
Catalunya.
el
cas"
de
I és
si

no

es

produei

económica.
perfecta unitat espiritual i
nata
capitalitat
Çatalunya s'ha creat una
una

1
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CATALUNYA

ral: Barcelona. Barcelona és obra- de tots
els catalans, de totes les comarques, i no so
jament deis d'avui sinó deis de sempre, de

la convocatoria que várem circular-vos.
Pel projecte de Mancomunitat, l'hora actual,
és hora de crisi decisiva ; per aixó hem cre

que

gut que

vis, potser,

en

generacions passades.

totes les

581

no

n'hi havía

de que'ns

prou

níssim els presidents ni els delegats de les
Diputacions enteres, i que devíem reunir
nos juntament amb les representants
parla

força

mentaris de Catalunya. Perque hem de sa
ber d'una vegada si devem desistir, si de

ció ha de

periferia

tornar
en

la

de Barcelona

forma d'obres i

a

la

serveis, es to
provincia amb

en el límit de la nostra
lleis hi han aixecat.
la barrera que les
Mancomunitat
vé a destruir aquesta
La
d'injusticia
aixecada
al cor de Ca
,-inuralla

pa

talunya .Deixa a les provincies que separin
lo que han de separar ; per?) per sobre de
les seves fites hi fa passar les onades fe
condantes d'una veritable restitució.
I veus-aquí corla la causa de la Mancomu
nitat, que és una causa patriótica, perque
vé a restablir l'unitat de Catalunya, que és
una causa

vindre

a

migues,

de

progrés

perque obre el per

grans activitats
és també

una

culturals i econó

causa

de justicia.

solemníssim, de tra
bar-nos per primera vegada formant un sol
Diputacions catalanes, jo en
cos totes les
nom de la dé Barcelona, que no sent l'es
perit de cos ni el de provincia, que no sent
més que l'esperit de Catalunya, declaro re
fermat i ratificat el pacte de .Mancomunitat
fet amb vosaltres ; i si persisteix al bell
mig nostre aquella injusticia a que'm re
fería, d'ara en avant no podrá ser causa de
discordia, sinó de més amor i germa.nor, que
la culpa de la seva subsistencia, no será
nostra, sinó deis homes i deis poders que
s'oposen a que sigui una realitat la Manco
En aquest

moment

convocat

convocar-vos

que

tat

és

no

publicada

a

abans de separar-nos

de fer ús

o

altres

no

Assamblea ha de
floreixen
leu

un

cap

tornar

veure

ser

ens

cada cent anys o si la vo
a
cada nova primavera.»

munitat catalana.
Complerta aquesta obligació que tenía
a president de la Diputació de Barce
lona, dues paraules sobre'ls motius i objec
te final de l'Assamblea. Expressats queden

írt

com

R. O II

L'esperit

•

porta

1

a

a

Cabura,

josep

«Ah! Vosaltres els prudents i els scients,
vosaltres els varons de la moderació i del
equilibri i del just medí! Que sabeu de ço
TI/ porten als dintres els masells oblidats
del propi cos i de la ánima pel vostre amor
servei1

sabeu deis folls

foc

proporció
al

qui

i exclamá amb

món

qui

Jo

que

us

no

tenen

dic que

abrusi

i

sen

no

hi

marceixi,
qui pa

del desordre irremeiable de les

crema

el

ma

triomfants,

les

un

es

posá

gran crit :

•

Per quó u deieu l'Izome ba al vostre ser
vidor de Nagara ? Pel seu amor i servei en
vosaltres ? Ah! .Triáven Un que fas-ha
vers
tots;

Quin 'descans ! Mes, vet'aquí

;

quan i cóm pretengué mai la

imprudent que. follarnent

Eh l feia calladament la

coses.

que'l Seny us guía a vosaltres : a
ells el Desig. Escolteu sa oració : «Nostre
desig de cada dia dan-nos-el, Senyor, el dia

Exal

gratscient abateu. Ve
mereixement, abateu sens justicia

Vosaltres, als qui a Fulvi precipitáreu al
riu, dieu : quan o eón" demana éll vostra
rona

Dieu

.

sens

judicis humans!
a

pietat.

veneració

les entranyes del

teix

de

ell

tal punt és arribada la insolen

gratscient i

a

nereu

el

en nom

a

Oh vanitat deis
ceu

Carner

com

d'a vid »

intactes i

Passant al segon punt el Savi

ni

ha

en

cavall i ga

gents ?

Les sentencies del Savi de la muntanya
de la

seu

homes, que el .silenci sigui
Prs per sí sol, com a senyal de santedat !
Es a dir que ja n'hi ha prou que un calli
i mediti en apariencia per ser consagrat
amb l'auriola de la exaltació entre les

IV i flzItina

Que

el

cia habitual deis

apélegs

tit

en

lianties mirífiques del temple, i el sac de lla
na del pastor i les gerres de vi, i els paners
de fruita, i la copa d'amor de la donzella.
I ara jo veig com aquest mateix boa ca
vall emprn la última trotada : el trot de
l'herba duent a la sella tot ple de lium l'Ho
me Bo de Nagara, cap al celestial estable.»

«Fins

DesPrés de dos dies d'oració i dejun.i, el
Savi de la muntanya doná resposta als qui
portat u havíen a sentencia els cassos del
Home Bó de Nagara i de Fulvi l'Hipócrita,
/ el diáleg- del Beat i el Nep-uitós. I digué,
as.,segut damunt la roca viva :

cavalca

Per aixó n.eixen roses entrels códois que
occiren i sepulten el cos del Home Be¦ de
Nagara, mentres que el seu cavall invisible

dret,

Tres

és

lopa per les muntanyes deis núvols i neda
peis mars d'atzur suspesos a la volta deis
cels. El cavail del desig té pastura d'estre
lles.

demanem que

digueu si n'hem
vegades ; si aquesta
cona
les plantes que

terra

immoderada,
Nagara mé.s

Car tárnbé el desig- dú consol
teix.

reconeg,uda en cap ilei
«Gaceta», peró vosaltres,
presencia aquí, l'heu implíci
vos

del Home de

s'estima l'oprobi actual que la indiferencia
d'una vida no exacerbada per les fiblades
d'un desig dé bé ISráctic sense proporci6 ni
mida.

tots

encara

confirmada. Ara

tasca

Mes, és tal la passió i tant
que l'ombra del Flome Bo de

la

vostra

la

gent.

hem fet ús d'una facul

tament

tanta

Car la bonesa damunt la

possible sois a condició que estigui reparti
da. No haguera pujat la muntanya l'home
sol i vern, sinó una romería o caravana..
I els de Cabura
haguereu sortit a rebre
amb liorers i ganfanons i tromPetes d'ar

aixís mateix perque

amb la

de rócs

tot la 'lástima a vostres lla
quan l'Home Be, de Nagara em

fora

no

Nagara.

plegats, inde
pendentment de lo que aquí diguem o acor
dem, té ja una gran trascendencia, com ha
prova aquesta esgarrifança, aquesta vibra
do' d'alegría que ha repercutit per tot Ca
talunya.
Al

munt

el dolorós feixuc

altres i

poble.
Vos hem

un

el sentit de la

declarar-nos cansats davant de tants
obstacies i dilacions, o si hem de persistir
amb més entusiasme que mai en empényer
endavant el projecte de Moncomunitats.
Hem de dicidir si ens resignem o no mansa
ment a que la voluntat d'uns quants
hornes
per respectables que siguin ha de preval
dre sobre els compromisós de tants Gaveras
i de tants partits sobre la voluntat de tot

el sol fet de reunir-nos

sota

vostra.

viatge.—No té
proporció i del just medi de
les coses—pensaveu--pobre ! I cada un de
vosaltres vinga doblar-li la cárrega.
Hag-uessiu estat rnés boas cada un de vos
prengué

vem

un

perduda

Somreia i

reu

A Barcelona hi aflueixen les riqueses de
totes les comarques catalanes. I quan el sis
tema administratiu de distribució o devolu

s'es

are

la bonesa d'ell i la

seva

u

via

co

posáreu ?
;

vosaltres

l'aixecáreu al cel, vosaltres el liençáreu al
infern. Homes, escolteu : quí sou vosaltres
per fer sants ni per ler diables ?
No és d'homes mortals judicar de san
tedat. Ni Ecclesia mateixa té prou força
per aixecar al Cel els espills
cla.ríssims de

virtut,

sitió mediés la confirmació de la san
tedat aparent, trasbalsant Deu l'ordre
apa

'de les coses, i sagelIant visiblement el
seu suprem judici, fent un miracle.
Car, sois Deu és qui veu les intencions
els desitjos, que ni Ecclesia mateixa pot pe
rent

pesta, els ocells i els esparvers, i també el
entra
Llop famolenc que els hi rosega les
nyes.
Tota la vida deis beats és

guida.

netrar.

Perque és possible
_tedat amb

pervers

al maliciós

fi, aixís

com

fingir san
és possible

obra

:

Els

neguitosos

i la deixen per

desig insaciable

nal.

Dolor del món.

També vosaltres adoreu la santedat per
delegació, irnprovitzant un sant reconeixent

virtut,

li la

dispensats

us creieu

vosaltres

que'l silenci és santedat, perque
: si
trobeu que.
perque sou insolents

crideu i esvaloteu vosaltres

qui

és hurnil és sant,

altaners vosaltres ?

a

s'aixequen

terra:

els

mars,

les muntanyes, baix.en

plou
i rierades,
l'aigua del

neva

torrents

i

cos de Fulvi, tota
Perdó, l'immens Perdó sobre del
sufragi, l'animeta humil i sincera, que

i passa sobre el
món. I el
gran

l'ofereix al Senyor
de les aig-ues, per rentar, oh temeraris, tots
els vostres falsos i vans judicis, les vostres

altra

cosa

falses i

Fulvi

era,

no

exalta.cions de

vanes

santedat,

les

falses i vanes condemnacions d'hi
pocresía, les vostres vanes excuses i falses
'dispenses per no ser més sants vosaltres ma
vostres

teixos. »

punt fou arribat, tornat ja
a seure, amb to de plática, feu el Savi:
«En dues grans families es compartei
xen els homes d'esperit : la casta deis beats
i la casta deis neguitosos.
Es gloríen aquells de la formosor
del
univers : es torturen aquests de la petitesa
al

tercer

propia. Mentres passin
altres

no

segles

els

els

uns

als

titut

es

per

fóra

és repós ;

tut
men

;

el

moviment

es

els neguitosos que

instant, s'aturará

un

per dintre. Beati

corc

engunia

si

deixen

;

de

i

te

patir

la vida del món i deis

:

Car és doble l'armonía suprema
v-ellós és l'univers en
rneravellós encara en

sos

violencies i

ses

mera

:

resplandors ; més

R.

Enamora als beats la pau de les munta
nyes ; sedueix i arrebaga als neguitosos les
tempestes del mar, el foc de la terra, i su
cel la
tot go qui fa perdre al
renor, la verdor al camp i la calma als

se
es

perits.
La

quietut

del bosc extasía els beats

neguitosos,

flama el Ilam.p els

i

cremen

;

i

in
es

consumeixen.
Si

la soletat de la natura,

aquells

amen

apassiona a aquests el clara de les multituts,
les lluites, treballs i gue.trres. Si amen
aquells les corrúes rialleres, a aquests les
Viuen els
*de la

de solitut.
amb delectanga la beatitut

i desespers

tortures

uns

contemplació.

Els altres

es

capbucen

rabegen en la voluptat del Dolor. I cerquen,
i el-laboren, i analitzen, i alambiquen, i de
puren, i afinen el Dolor, mentres els prirners
cullen les roses i somriucn a la exida del
sol i

la posta.

a

I ami no
ríem, i cóm no

no

estima

sentiríem germans deis

qui pertorba la _armonía mis
Dolor, la participació activíssima

Neguitosos,
teriosa del

ens•

i cdm

als

necessaria del Dolor al ordre sobirá del

Tots els que, en la pau deis cap-vespres
dominicals de la Ciutat de Mallorca, ens
aplegáveifl en el salonet d'En Joan Alcover,
-estávem lligats per dos grans amors : l'amor
Catalunya. El nom d'un
a l'art i l'amor a
jove poeta, un llibre novell que eixís, sor
tía a rotllo inevitablement, i els mIrits n'
de ben
eren sospesats en lentes converses
volenga fraternal ; un fet que de qualque
manera afectás an aquesta terra ens hi con
gregava tots apassionadament ; i quant aquí
quelcom trascendental s'hi operava, unes
eleccions o una manifestació del esperit ca
talanesc, ah 1 allavors la sessió s'hi perllon
gaya i els enraonaments emmudíen com si
tothom fos

tenen

plantes i ocells : per
Els neguitosos duen

o

germá el Sol i les
amic el Llop famolenc.

per

a

dintre el sol i la

•

1.1

tem

veuriem quelcom de sagrat en
aquesta deria llur, frissant i regirant sen.s
treva a dins del Dolor, cercant-hi la eterni
no

de la

marxa

remor

llunyana,

com

a.scendent de

.Catalunya.

Jo'n fuí testim.oni d'aquesta rnarxa as
cendent, la tarde del 24 d'Octubre, i la tre
pidació tantes voltes pressentida ansiosa
ment des de Mallorca, encara m'omple les
orelles
onada

com

bruit d'eixams immensos. La

m'em.portá.,

car

una

tot

multitut qui

mar

derrera sí. Benha

exode
consemblant per un hale poderós qui vé de
lo més endins de l'Historia. El caminar és
jen els pobies qui són empesos

neguitosos

el Dolor els

parla

clara

aixb,

a

un

klenat de

d'ell,

mort

totes

les

coses

son

arcanes.*:,

«Oh mortals
a

la

seva

—

aca.bá el Savi

bauma— cessi la

bia, calli d'una vegada

Cada tarda Té-colleort

vostra

veu

a

.1411-19"144.1r-Tiltill--7-4Z`lr
_

elegant

entornant

vostra

super

Per

aquell
parálisis, ,fou-li dit per son Diví
Guaridor que s'aixequés i que caminés.
Tant de bó que la fressa gloriosa del po
ble de Catalunya qui fa son camí, desperti
els altres pobles qui dormen i reposen en
malalt de llarcs anys

an

i amb insuperable el-loqüencia : en
tenen el Dolor, i veuen l'etern i l'armónic
reconades i rciinaments,
en sos viaranys,
percibeixen la seva necessitat, i comprenen
la seva Llei fonamentall, i saben bé que fdra
ment

8 tí Saló Inés
Roubla dele Estudie, n'In!.
,

a una

indici de llibertat i de robusta salut.

?

se'n

atent

si cascú amb Foiment obert sentís, del cal-re de la gentil illa d'Ultramar, la trepidació

xa, se'n ho emporta

univers ?
Cbm

El caminar
de Catalunyá

i

alsant

beats

RUCABADO.

en son

homes.
Els

de misteris.»

rosec

el llur terrible pensament.
El cor deis uns s'aixanipla del Amor uni
versal : el cor deis altres sagna del immens

Als

olímpica deis beats els n.e
guitosos es despacienten més encara La bea
De la calma

pll

sar

tat

sabrán entendre's.

judiqueu ; car vostre judici sería dictat
per la superbia i l'insolencia. Sois l'home
groller creu veure clars tots els caires de
les coses. Perd és ben cert que'l món está
No

del propi
expres
d'elles
pot
i cap

planyeríem,

Quan

se

freixen de

Sota les aigues del riu descansa el cos
del Hipócrita aparent que heu enfonzat. Mes
les aigues del riu corren damunt d'éll i el
renten de tota taca, i més humanes que vos
altres, criden a totes les aigues del cel i de
la

cang6

sempre una
empendre'n una altra

patir.

de santedat major.
Si trobeu

una

comencen

perseguits pel

de més gran,

adoptar des de'l comengament
posat de sant encara que dins seu les poten
cies de les tenebres es resisteixin amb fu
ria i desesper, i sigui incerta la victoria fi

al catecúmen

go
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en

tots

sembla al

enca

tenebres i s'animin a seguir-lo,
junts aquella r-emor qui s'as

trepig

d'un exercit

ilibertador-qui

s'acosta.

insolent.

LL.

a

RIBER.

la sortida deis teatres

13Elend desde 5

de Barcelona per

e

pessetes

banquets

i "anclo
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CATALUNYA
n'ovirem poc
més enlla ens

Carta oberta
A Don Caries Ríba

í

Mes, Ilegint, lleg-int, he sorpres una cosa que si •no mimva el
amor a l'obra podría ésser que'l mirnyés en altres, i és
que vos
tá n'ha sigut gelós d'ella, fins al punt de no permetre que en disfru
tin sinó els que tinguen la paciencia de rlescobrir la, i aixó podría
ésser per molts privació de plaer. Voste ha construít la seva tra
ducció amb una devota retiranga a la construcció sintáctica l'atina,

que no és la nostra catalana; i aixó que té de ésser un joc platxe
riós per qui, com vosté, a més de tenir per familiars l'hebreu i el
grec, és un 'latinista, 'fa que hi hag-i fragments en la traducció que
Pírapacient saltará trobant-los poc clars.
Ihe pensat que era 'lástima, i, més enilá, que fóra .una hermo
sura crear un Virgili catalá
Ilegidor per tothom, i sobre tot per la
gent camperola, on hi vegessin retratats la seva fauna i flora, i els

treballs i-festes, 1, per sobre de tot, la clara tinta misteriosa
que té cada encontrada, i n'és com un halé esperitual, visible al poeta.
I no un sol Virgili catalá, sinó un 'libre per cada comarca catalana

seus

que

en

quedés

en

el 'libre la

per 'libre de lectura. De

cadenga

deis

versos

n'hi

hauría proa. A Catalunya hi ba poetes capagos de florir en una re
creació aixís, tant inspirada com geográficament i vitalment exacta.
Cada un de nosaltres té coneguda, sinó
catalana que, per haver-hi conviscut més o

algunes, una encontrada
per una especial simpa

ella, se l'ha feta seva. Dones que cadaliú carnés la seva.
I vosté el primer.
Jo he probat de fer-ho fragmentariament, recordant-me d'un
bocí del Maresma que particularmeat estimo, tot i coneixent-lo de
'poc teraps. I el poso aquí:
-tía envers

cona

i la vila

marina,

com

la tardor al

ern•

reclama.

comes

de

vin.ya,

tragos de marbres diversos, reposa

baix, sota el fum que
Hora, d'aquí estant, s'ho

allá

mar

veles dessota les
surt

lleu de les altes columnes.
en feia el repós de sa vista

mirava i

tal

com de les comes baixetes alegres de pánapols.
Ara per temps cal deixar-ho. Seguint la riera que un dia,
flairosa d'alots i encare amb un deix de ginesta.

pujavem,

que'ls grills omplenen la terra
omplenen el cel les estrelles,
cal ara baixar a la vila i, deixant-la endarrera,
endinzant-ze més cap a Ponent, en la mare Barcino,
a

l'hora

del:sea dring,
i entrá

sota

pujen

la olor del
magos

la vela i sé adías de la entranya

un laórrid soroll de metalls; viure axilas de la humana
munió que amb els bragas i l'or posa eix signe de vida
furnós al cim de la erguida columna damunt la mar gaia;
1 les llurs veas
que‘s combaten, sent part d'una feina mateixa,
potser sentiré el silenci paorós de la vaga.

iDéu siga amb tu pel camí i a la vila que‘t crida!
Nosaltres quedem a mig terme de mar i muntanya;
camí ens és el mar, i sempre proper
les comes baixetes de -virty.a„ tothora

a

la oló agrenca deis pámpols.
de la nostra poquesa.

la vostra encontrada és Panhel del mar a la altura,
que al capgal de les comes poc altes enceses de
vinya
s'alga en'muntanya la terra, i el bosc ja comenga.
Míra-la amunt, els ceps clars schi deturen de sobte
tots

els

en

un

pins,

rengle,!:com per fé adéu la
darrera,invisible, el món deis
a

Part de sobre

mar.

i al

curas i

clotades,

de lluny, 1 entremig- la gran plana rosseta
on 1i cab més bell fruit que en eix
'loe de les comes poc altes
que detura la mar.
serres

Salvi, adéu;
Paltina beire de l'aiz,a que
ara

els

amples safreigs

que

en

mes,

primer deixa'm beure

dolls grossos

després regarán

es vessa

Phort ombrívol.

SALVI

Adéu;

que noct duri Panyor; jo prou sé que no ha de
durar-te.
Veus aquests garrofers? De la vista del mar dita que viuen
peró tenen les saques retortes corn per una fug-ida,
1 tu era sembles igual: els teas ulls els veig
encantar-se
mirant la contrada tranquila, pró en ton cós hi
há abscondida
(no pas per tothom) una fuga anyorosa de febres.

JAUME
?Ai Salvi,
del mal

eixa febre és qui ens salva del tedi! ella ens salva
que, ni armats ni pastors, es gasten la vida

d'aquells

escoltar-se viure (com dóna qui's passa les hores
mirallanase ocYosa) can an ells res els 'liga
proa fort ni a la vila ni aquí per
dar-los l'oblit d'ells mateixos.
en

De la vida i la mort ens consola la febre
que ens Higa
la acció impersonal en que Phome fa un sal cós
arnb els
i a vosaltres as fa forts i assenyats i pares de
paraules
el veure en silenci naixences i morts, amb Piciéntic
succeír-se deis boas i els mals anys, deis
sois 1 les l'unes.
a

Es felig qui

altres;

bateg-a

confós dina quelcom que'! domini.
Els bens que pastaren
están tant immóvils, amb el cap acotat
dins de Perba,
que semblen, clavats en la terra picada de
curta flor blanca,
unes mates estranyes, 1 sein els seas
lloras, d'una parda
color, tant quíets que ni el vent els esbulla. yeligos
els humils esborrant-se en el tot, 1 felig
laamar brava!
Ara, adéu. De rna vila rebrás, en ma industria teixida,
una samarra de llana pchs
dies de boira.
el

remat.

SAL VI

on

aimavas sentir-hl la merla que hi

un

cave

de

ligues,

que

guardia

canta a la albada,
el tel de rosada.

***
Així conversaven, allá, a un
bell indret del Maresma
dos homes, d'edat diferents,
dessota la clara tristesa
del cel de tardar pensatiu,
espectant 1 anyorívol.
Un oreig pujava del mar, i
Ilanyá xiular de sirenes,
avall un carro s'oía; i, en recs
cativada,
camí de ciutat, la bona aig-a
venint de les serres

l'amor, quin bescanvi de

vides:!
Wha entes el que val! din un
Vzrgiii cata/a? Un 'libre format
de tragos aixís, penó que
el fés vosté.

SALVI

entre

guaita,

Sí;

baixava també. Ay

lluny de

conreu

ens

de 'marina,

vent

el

será

usa

maresc

pel

el

cara

jo, Jaume. del bort ví picantet amb que cm paga
nostramo
conreu de la vinya (que aixf
és COM d'ambdós) vindré a dan-te
un present, 1 a Inés et
duré de la dolga flguera

com

deis barcos -que guaites d'aquí, gloriosos, cora fets de boirina.
Tot el qu.` era descans deis meus ulls vindrá a ésser ata febre.
La remar que sentía Ilunyana, si I.aire era la duia,

Per

la

a

JAUME

Mira, aquí sota,

JAUME

Salvi, ja
cada any
Llisquen llunyanes les

ens

vé dret

Bracons

raeu

tinguessin

ens

barrejant-se amb

i les

els nois d'estudi el

moIt, que si acás una 'renca s'achica
compareix per un gran esboranc. Sempre

o

gran aire

I d'allá

pactes.

sommío, que
Virgili, amb

pel

i

Senyor i amic: No sé perque la seva traducció de les Bucóliques
de Virgili convida a rellegir la ara a la tardor. Aixís ho he fet, i no
tindrá rezel de saber que li envejo lo ric que és en paraules com
sab anomenar les plantes els llocs de la naturalesa. No temi la me
que la malicia més gran d'ella no passará de pertdre jo
va enveja,
asany de vosté alguna cegada per a enriquir-me en paraules, que és
riquesa que ningú la pren a ningú, sinó que va pels aires corn un

rragna pels

583

No

es

prengués

ver-ho escrit.
la

vista;.

s'escalfa

en

aixó

Cregui

cona

a

que vé

'ligó, perqué
tot

era faría penedir
d'ha
d'un sentiment d'admiració
que

el de g-ermanor que 'ns

Higa

a

un

mateix conreu.
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a
una escola quasevol de veinat,
sigui més grandet ja veurem on el
poriem.» Mes, ,acostumat des del comen
çament a una mala escola, després ja no
vos fará esçrúpol de que'l vostre fill coati
nui educant-se en una escola mediocre.
xís comprométeu, ja des del primer dia de
a estudi,
el seu pervindre ; d'aquesta
anar
comporteu
que s'estronquin en vos
manera
daurades
possibilitats d'un per
tre fill les
que
havíeu somniat; pos_
futur
home
fecte

al

L'escoia, els
1

Aquell

un

litat

que'l
se

i

l'engunia

de

alter

sos

jo

creixent. En veritat és
esplénolit—simpátic i sanitós—i tot

nen

hom

goig

el

pares ha

ves

sigut

tendre infant que ha

na.tivament

anat

veu

se'n

La

enamora.

seua

exhuberant que'l

mostra tant

vita

pis

que

familia, resul
esquifit pels jocs del minyó i ex
tremadament pobre d'ambient per a la seua
creixent curiositat. Té quatre anys i mig,
o cinc, o cinc i mig i, 'com.! se diu, a la ciutat
a

la ciutat habita la novella

ta

o

del

tot

al camp,

no

faldilles de

josa

amb

sa

de

sa

mesos

sa

s'ha mogut fins
mare.

propia
vida, i

ara

Ilet durant els
a

de les

Ella l'ha nodrit go

primers

l'enserns ha procurat

comunicar-li de mica en mica el millor de
son
ser moral ; ha anat conreuant amb molt
de compte les seues idees, el seu llenguat
ge, els seus sentiments ; s'ha ensajat en ca
nalitzar poc a poc els seus primitius inStints
d'animaló, començant-los a ajustar a les dis
cretes convencions de la vida moderna i l'ha
entrenat en hábits útils i morals. Mes ara
cal que la mare soporti el sacrifici dé des
pendre's cada dia unes hores del seu fillet
estimat ; el costum social i les conveniencies
'de la civilització actual manen que'l noi co
menci a anar a estudi.
Mes, ai I que la plaga pública, polsosa
i bruta, de l'escpla, es talment massa di
ferenta del jardí familiar, clós i endreçat.
Pare i

mare

que teniu

d'esperit

obert i

consciencia més

de ço que deu

ser

en

a
o

nostres

la

moderna,

menys.

clara

dies l'educa

aqueix ideal sigui que'l vulgar i anacrónic
del llegir, escriure i comptar. (Aix6 no con
tradiu de cap manera que hi hagi indivi
dualment mestres força apreciables i fins
recoman.ables sense reserves ; ens referim
a l'unitat
«escola», bon xic més complexa
que'ls individus.) Ell prou paga a l'Estat,
calitat de ciutadá, imposts crescuts de
tota
mena, per la meitat de l'import deis
quals, ciutadans més sortosos d'altres Es
esco
tats més progressius reben un servei
en

vegades superior al migrat que
és ofert als espanyols. Aquí el govern creu
més convenient als fins que ehl se sab, dedi
lar vint

llegions d'empleats ineptes que
perfeccionament de ses escoles o a altres

nombroses
al

fins directament relacionats amb el millo
rament de la cultura deis ciutadans.
Jo't veig, pare conscient deis teus devers
paternals, descoratjat i a punt de capitu
lar en tos humils anc que severs ideals de
educació, després de visitar els establiments
d'ensenyança accessibles a les curtes passes
de ton fillet, que solen ser els del veinat.
Aquelles aules mal endreçades, per no dir
lletges, .sense alegría, mancades de la llum
suficient, que tufegen perque la ventilació
és inadequada, incapaces potser pel nom
bre de nois que tanquen, amb un mobiliari
infecte, amb un mestre si a ma ve despre
ciat i que fuma cigarrets devant deis alum
nes, t'han renovat la penosa i oblidada vi
sió de l'aburriment i tortura sorda de ta
infantesa ; aburriment i tortura que tu,
del

Si acás arribeu a descubrir una es
cola que vos plau, passadorament moderna
o
ben montada, trobeu que está massa per
darriunt de vostra capacitat económica. Un

per

escolar d'un

tendre

ment.

pare de la classe

pendent

rnitja,

de comerç,

un

un

botiguer,

un

de

significat

de

teu fill. Mes no, for
que't convencis de que nostres
escoles están avui en general tant endarre
rides com vint anys enrera, quan tu vares
rat

poguer estalviar al

çós

t'és

ara

començar
a

teu

frequentar-les. Aquells cartells
a llegir són tant
infeconds
com sempre ; els patis de joc que'l
a

ensenyar

absurdes
nen

necessita

per

a

lut física i moral hi
aban.s

obrer de la ploma,

difícilment troba escola adequada on pugui
realitzar-se en el seu fill l'ideal d'educació
que éll s'ha forjat, per poc més elevat que

quels teus pares
l'educació, t'havíes figu

creient-te més conscient

fill, jo simpatitzo
coralment amb vosaltres en vostre pelegri
natge buscant escola ; jo conec prou bé, per
aué mels heu contat amb desconsol, els vos
tres fadils per trobar un centre d'ensenyan
ça que vos satisfaci tant sols siga mitjana
ció

contribucions al manteniment de

dicar les

a

sa

menys

ara

sa

que

les escoles.

els desil-lucionats
m.ent

l'expansió de

són

pares

tracten

vana

l'engany d'una so
és, en realitat, una ver
«De moment, enviarem

de consolar-se amb

lució interina que
gonyosa derrota :

TE
AMEST—yell.

Garantía absoluta

en

1:0311DI.,

tots els

nen

cuan

els ciettaclans

pares

1913

sibilitats que a bon segur que una acurada
edudació escolar, complementada deguc194ment Per la familiar, hauría realitzat. Aquel'
nen tant formós i sa, tant
deliciosament es
pavilat als tres, quatre i cinc anys, que son
pare i sa mare s'havien fet l'idea de que
per força havía de resultar diferent, rnillor,
que 'ls altres nois, aixís que freqüenta la
escola va esdevenint perceptiblement un noi
se van per
vulgar com tots els altres ;
en
mica
les
'dent de mica
esperances que
surti d'ell l'home de talent i d'acció que se
cretament ambicionáveu, i molt menys l'in
ventor
dels candorosos somnis de vostres
—

primers

anys

paternitat.

de

amics meus, que al

vostre

fill

Oblidaveu,
li tocaría
Espanya, el

no

més

_remei

país

per excel-lencia de les escoles terrible

ment

que

educat

ser

endarrerides... que

a

no

eduquen.

II

«Qué

hem de

fatalitat ?

una

Qué

fer, doncs, si aix"e,

heu de fer ? Situar-vos

de vista

en

social, patribtic, generó.s,
vostre

tre

la raga ;

a

un

punt

i posar

esperit d'altruisme,

c'ontribució
amor

sembla

»

a

vos

procurar sincerament

engunies que vosaltres heu passat
no les hagueu patit esterilment, fent el pos
sible per a evitar que derná altres pares
novells i d'enlairades intencions, com vos
altres, no les hagin de passar a son torn.
En.ten-ho bé, pare de familia : no és pas un
mer problema
d'índole privada el que se't
presenta quan tractes de buscar col-legi pel
teu fill, sinó un problema alhora d'interés
•úblic. Es cert que'l teu fill és el teu fill;
que les

ciutadá.
a pare;
mes no oblidis que al mateix temps que pare
ets també un ciutadá i, com a tal, la moder
el teu fill ha de ser també
Be és veritat que tu creus obrar

mes

na

societat posa

en

tes

mans

que pots esgrimir
klarreriment de l'ensenyança

un

corn

poderoses

ar

amb éxit contra l'en

mes

a

nostra terra.

E
OW»1"WrIC..712Z,

objeetes
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El teu problema no és pas individual i
prou, sinó que és també col-lectiu. No ets
tu sol que confrontes el fenómen de l'inep
titut de nostres centres d'ensenyança,—sou
tot un exercit de pares els que vos trobeu
enfront d'ell. 1 que no pot un exercit de
moderns ciutadans que's disposa a lluitar
per

una

causa-

justa

?

mateix

vint pares

en

el mateix

joves

com

tu, s'han
•

tro

ahir també vint pares
s'hi varen trabar, en el cas teu; denla al
tres vint s'hi trabarán. I l'any passat,
en
aquest temps, vint altres pares se trobaven
diariament en iguals perplexitats que ara
tu't trobes ; i dos anys enrera lo mateix ;
i tres, i cinc, i vuit, i dotze... Dotze anys
enrera aquells pares disgustats, que's creien
obrar com a pares i no com a ciutadans,
transigiren amb el «statu quo» i no .feren
res per a millorar l'estat de coses social re
ferent a escales de primeras Iletres ; i perqu.
ells, no sentint-se ciutadans, restaren pas
sius, "avui tu'n toques les amargues conse
qüencies. Si aquells ciutadans maridats ha
bat

cas

guessin esguardat

;

el

problema

de l'educa

ció de sos fills com una aüestió trascenden
tal d'ordre social i patribtic, que'l pervin
dre de la raça hi era compromes, en comptes
de considerar-lo com un problema d'ordre
-purament domestic, avui tu podríes donar al
teu fill una educació molt millorada. I si
tu tampoc ara fas res, els teus fills encara
es trabarán amb els mateixos conflictes que
tu, o molt semblants, quan els hi toqui l'ho
Ya de portar els teus nets a estudi. Res" va
tant poc a poc con]: la rutina.
Es una trista veritat que no més ens re
cardem de San Bárbara quan trona ; i en

després ja

cara

no

tornen/

ni gota. Les escales d'un
ses
sar

"que puguin
o

han trobat encoratjament i arnbient propi
ci

la

a

que

seua

llenceu

ara

Dig-ueu-me, dones,

l'aire

a

pensar-hi gens
poble no son co
a

un

ba

pagant-les be, a una
sinó que són, pel con

fábrica extrangera ;
tra/1, fruits lents i madurats d'una ideali
tat, productes fins del seny i la suor de
rnolts llames creients i
abnegats que

lamentacionS,

d'un idealista

del desert ? No haureu pas llevat

sorres

lor,

amb la

var

ha

no

fruits que

indiferencia,

vostra

grillat

per

ni ha

a

les•

ca

la bona

ser

colzejar-se

colaboradors forçosos

en

espirituals,

i que

les

seues

ernpreses

materials

educats

o

ble

massa

ineducats. Modernament és un po
el que deu posseYr una edu

en

cació acurada per

a

individus—ric

seus

o

están mal

o qualsevol
pobre—prosperi,

que ell
o

deis
dins

«Ço

'de les vies de la llei i de l'idealitat.

pogut donar

que'l pare més noble 1 de més seny vol pel
seu fill, caz?) den valer la comunitat per tols

els

cerqueu debades al preocupar

ara

han de

aix-b aquesta lle

de l'educació del fill de

vos

vostres entra

nyes ?

els

seas

fills»,

ha

escrit John

Dewey

en

«Per que ens hem d'interessar en coses de
pedagogía i d'ensenyança si nosaltres som

discussió de l'escala i el
progrés social ; i pagues vegades s'ha anunciat amb tan pagues paraules doctrina més
encertada.
Amics Meus, talment sembla que comença

solters i l'educació de les cria.tures és

a

sa

soltería

de

casats

Aix6

interessant

una

Distretament passaveu els dies de la
tra

capficats

o

i

en

vostre

vos

treball.

co

nosaltres no'ns preocupa ?

a

»

arribar

per

a

nostra

volguda Catalunya

l'hora deis pensaments profonds. A

aleshores, quan algún após
tol pedagógic tractava de cridar-vos l'aten
ció. Aixó mateix haurá, estat pensant algún
jovincel amb prou curiositat i paciencia per

mar-1s

seguir-me

rá educar-se la generació catalana

viudos

esperern donar

pensaveu

en ço que escric. Senyors
casats,
solters, no'ns podem mirar el que
la ciutat tingui bones o males escales per a
formar les naves generacions amb la ma
o

teixa indiferencia que'ns inirariem el que

tingués

bones

ter!

un

males botigues de çaba
comú, oblidat de tan sentit
i que cal repetir, que'l destí d'una ciutat,
d'un poble enter, esta estretament lligat a
l'estat d'avenç o endarreriment de ses es
ES

o

lloc

va

venint cada dia mes

nostres

nostre

destí

Nosaltres, els joves, els soiters, els
pares potencials, tenim l'alt dever de posar
nos tot seguit a bastir l'escala ideal on deu
social.

drem que

sigui

ser

i que,

l'hereva i

a

que

naturalment,

vol

de

nos

executora

patriertics i humans. Me
permetreu que descapdelli en successius ar
ticles naves idees sobre aquest impreuable
tres

tema

millars ideals

?
ELADI

HOMS.

cales.
Un

solter,

qual hi há la possibi
familia, adhuc un
d'esperit patribtic, té'l social dever
en

el

litat d'un futur pare de
canco

d'interessar-se per la millora de les fornals
on

se

forgen en part principalíssima
generacions ; de cap manera pot
impassible l'estat d'ús en que's
se

ves

les

na

mirar
traben

aquests instruments modérns que són part
important en la perpetuació dels carácters

poden
redreçament.

de la raça i que
del

seu

i deuen ser-ho també

Ni el pare de familia ric que te'l

a

comprar-se fetes

encomanar-se,

vostres

tindrá necessariament que

pares

_permes, abans de ser-ho, que mes
pedag-ógic prediques en

heu

no

obra.

llevor que sembrava i

Efectivament, no ets pas tu sol que avui
has passat treballs buscant un col-legi ac
ceptable pel teu fill ; no ets pas tu sol que
enterres en l'educació del teu fill uns di
ners, i esmerces uns sacrificis, que no van
donant el rendiment que esperaves. Avui
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en

un

col-legi

que,

jutjant pel

seu

preu,

fill

con

ceptua molt bo (i que moltes vegades ho és
molt poc) pot creure's exent de preocupar-se

d'aquestes coses perque u cápig-„a la sort de
tenir el problema resolt. El fill d'un ric
no prosperará peraue ell hagi rebut una bo
na educació, si els altres ciutadans amb qui

NO SIEMPRE ES el tiempo
más frío que causa el mayor nú
mero de
resfriados, catarros y
enfermedades de las vías respi
ratorias. Son los cambios rápi
dos y frecuentes de la tempera
tuna que son más temibles y que
provocan estas epidemias de res
friados y catarros molestos. Al sentir los pri
meros síntomas del resfriado protégese
contra
la enfermedad tornando 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 estornudeo,
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'so en todas las farmacias.

.
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Comentari
Les

pintures murals d'En Joaquím Torres García

Catalunya, Nació, veía arribada, en el
moviment ascencional del seu reneixer col
lectiu, l'hora de acomplir-se la creació del
seu art nacional de Renaixença. Al restaurar
la Nació, calía restaurar d'ella el que fos
força viva ; i calía restaurar, retornant-lo a
tot son valor fonamental, l'art, expressió su
prema que és de l'esperit de la raça i el po
ble. Perque tot art qui no fos per a Catalu
nya vida del seu moment d'avui i el seu
moment de sempre ; tot art qui no fos per a
Catalunya expressió viva del moment eter
nal del seu ésser, era nul valor, qui no as
sumía l'expressar lo alt i pur del seu ser
col-lectiu, únic d'ella vivent en el moment
de lo- etern i lo universal ; valor nul el de
tot art

impressionista

eh, mogut
sempre

un

en

a

Catalunya, en quant

instintiva passionalitat, revela

estat

inferior,

una

expressió

de

ínfima cultura ; valor nul el de tot art im
pressionista, en quant ehl reclós en un anar
quitzant individualisme, d'aquest moment i
aquesta "humanitat que viu en nosaltres, en
defuig lo reíd del seu ser, per caure en l'abs
tracció d'una apariencia ; valor nul, el de tot
árt impressionista, en quant en comptes de
veure en l'home
el seu creador, realitat viva
de l'esperit i ánima de la seva raça, hi veu
solament una individualitat, en sí reclosa,
moguda per l'odi al poble i raga quí en
viu. Tasca negativa la de l'impressio
nisme a Catalunya, en quant en l'hora del
del seu pronuncia
seu renlixer, en l'hora
ment de Nació, en cornptes d'esser-ne ehl
fona propulsora, negava-la, cercant, lluny de
la vida i força de la Catalunya nostra una
deu de idealitat.
Valor nul : i és que si l'art revela un- ho
me, l'home deu viure en la seva raça ; si
l'art és fruit individual, l'artista deu ser for
ça col-lectiva ; si ell és força personal, l'ar
tista deu emplaçar i viure en el medi aques
ta

seva

personalitat.

L'art, fi social, no l'art per l'art : i aquest
dilema de les noves generacions, devía ser
el dilema que devía salvar a Catalunya.
L'art no és, a la manera vuitcentista, fi de
bellesa, sinó—lo que és més,— obra i fi
social ; l'art deu ser fruit no ja d'una indi
vidualitat, sinó lo que és més, d'un home ;
aquest, deu viure i ser en la seva raça.
No un .fet individual, sinó social : heus
aquí el dilema i tasca que devía acomplir-se
Catalunyiai, iía."‘rui, ja en son començ ; heus

aquí, devern dir, la tasca
plerta. Veieu, vosaltres, el

que será. acom
fresc qui enga
lana el Saló de Sant Jordi, a la nostra Ge
neralitat, i digueu si En Torres-García, en
aquest fresc no ha acomplert el que aquests
mots del nostre ideal encarnen, i si ehl no
senyala én nosaltres^ la era resurrecciohal de
l'art a Catalunya.
Fa poc En Torres-García, en el seu llibre,
vibrant tot eh en el nou esperit de renai
xença, senyala norma i ruta d'orientació.
«Notes sobre Art» no era ja l'idearium de
formulisme de literatura, si
un romántic, un
nó que era plenitut ; una doctrina, i un ideal.
I el publicar En Torres-García aquell lli
bre, bellament ardent, poguerem dir nos
nitres: D'aquí deu arrancar l'acció
tiva; la reconstrucció ideal és ja

construc

compler

existeix i batega en nosaltres un Credo.
Manca ara- la realitat enrgrna.dora,.
ta ;

I avui, vist aquest fresc del Saló de Sant
Jordi, podem refermar-nos en aquella creen
ça. I avui podem ja dir i pregonar el valor
força de la nova doctrina, força indestruc
tible, de la qual aquesta obra n'és la exal
tació i consagració primera, feta social, pa
trimoni nacional.
Si «Notes sobre Art» podía semblar pla
tonisme ideológic, aauest fresc és ja viva
realitat acomplerta ell sol diu tot el que el
llibre aquell pugui formular com a doctri
viva.
na; és una total ideología conjunta i
Ehl marca el contingent ideal en que deu
viure la nova era resurreccional de l'art a

Catalunya.

Senyalem-hi avui uns valors, seg-ons
sentir, capitals ; valors de idea que ell
ens sugereiX, i deis quals eh, fon,t i déu ina
gotable, .n.'és realitat encarnada i palpitant.
nostre

que viu i batega en el pervindre, ja que
dl és patrimoni integrant i constituient de
la vida de la raga ; és l'esperit en que ella
viu. Altre, lo popular i ínfim d'aquesta cul
tura, arrocegat en les reaccions atzaroses del
moment, fill deis prejudicis i circumstancia
litats del medi en que ell fou. generat.
I aquell, l'esperit d'eternitat de la raça,
que bateg-a sempre a ella conjunta, deu ser
a Catalunya patrimoni i element del seu art
de nacionalitat. Fins avui en máncarnent,
la força puixant de la nostra Renaixença Na
cional demanava ja imperiosa aquesta con
creació del seu ésser col-lectiu, i d'ella crear
ne un art, que avui i sempre parli als Cata
lans de lo viu de la seva ánima, de la vida i
esperit del seu poble i la seva raça ; par17
de la Catalunya nostra, sigui expressió
universal de la nostra personalitat col-lecti
eternitat qui viu en lo
va ; i és que en aquesta
més íntim de una personalitat col-lectiva, ría
circumstancial apariencia, moment, viu
una
l'anima deis pobles, viu d'ell lo universal.
I aixís diu En Torres-García, parlant de la
Tradició nostra «.Hem de considerar a la
tradició nostra quelcom de molt extens que
comprengui a tots els pobles mediterranis, ja
arreu

que
Mai no és lo representatiu de lo ínfim
popular el sentit de particularisme i de
época d'un poble i una raga, aix.b que d'ell
en
resta i es vivifica, al compá.s i unísson
de l'obra- d'art, sinó alió que és llegat uni
versal i patrimoni de tots els homes. I
aquest deu ser el sentit i imperi de tot gran
Art : d'una raça, d'un poble, representar-ne
lo etern, lo espiritual i selecte del seu ésser,
no el que en ell hi hagi patrimoni i potes
i

en

chis,

va

neixer el

Que

solament

lo

etern

i

universal,

que és

l'anima del seu ser, és el que d'ell en res
tara en vida palpitant.
I és aquest art eternal perque ell repre
senta de un llame i de un poble el que n'és
imp-erdurable i universal, ço que corre en vi
da conjunta amb el seu esperit de col-lec
tivitat : no una seva particirlarització. L'art
qui, esclau del medi, reclou la seva acció en
representar i ser expressió de lo temporer
circumstancial de un ésser de nacionalitat ;
l'art qui en comptes d'elevar-se a recollir

del seu poble el seu esperit superior, el que
és d'ell manifestació de supremacía espiri
tual, fa son medi i tot en el,particularisrne de
un sectari anecdotisme, i es xifra no ja en el
que és patrimoni imperdurable i únic del seu
esperit, sinó en lo passatger i circumstancial
d'ell ; l'art, en fi, esclau de un medi passat
ger, mor al compás d'aquest a l'esforç de
oposta reacció. I és que ell, viu aquest medi i
aquesta vida de cosa efímera, esclau d'un
prejuí, fill de les passions de l'epoca que ell
encarna.

Sempre, en tots el moments de una hu
manitat, •en tots el moments de un poble,
hi ha d'ell bategant, dos elements, deis quals
l'art és manifestació. "'Lo superior,
lecció d'una cultura col-lectiva, força

Sastrería
e
o

e

.

cament

única,

d‘entretemps

i

no

lo grec.»

en

Universalitzar
que

no

universal el

hensaquí,

Catalunya :

acomplirem,

sumant

nostre art

i

tota

a

la

una

lo

corrent

nostra

cultu

heusaquí, el que no acomplirem—ni hém
certament acomplert—seguint, ara una es
cola impressionista francesa, ara una ma
ra

;

decorativa alemanya. Fals universalis
me, que en comptes de posar Catalunya a
l'unísson i compás de un moviment artís
tic universal, ha sotmés la nostra personali
tat artística a un provincialisme ara frances,
ara alemany ; somni imperialista, que ha do
blegat el nostre art, a jou de «provincia», a
nera

denigrant

servitut.

Catalunya : tasca que
acomplirem sois ,tasca que benauradament
ja acomplim, fen.t de Catalunya punt de
convegencia i suma d'aauest sentiment de
universalitat ; tasca que acomplirem fent el
nostre fort en lo alt i superior de una cul
tura nacional, i relegant d'ella lo popular i
Universalitzar

ésser coi-lectiu. Tasca que
fent lo classie catala, i relegant
l'artista bohemi i 'sentimental lo eatalet ro

ínfim del

nostre

acomplirem
a

mánlic.
Lo clássic catala : heusaquí la nova era
de creació, de la qual és exaltació el fresc del
Saló de Sant Jordi. Lo clássic catala, lo uni
versal catala que com diu plenament En To
rres-García, no és lo classic grec, sinó font
de creació nacional catalana.
I és que clássic és un concepte d'etern
i universal : no vol ser,—no deu ser,—un
provincialisme de lo clássic grec, manifesta
ció que és solament de lo superior i supre-.
mátic de la poixant civilització hel-lenica,
-com lo claSsic catala será rnanifestació de
lo superior i suprematic de la naixent cultü

h. EUROP
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-e

Classicisme,

limitar-la a lo purament regional, i per ço
mateix, tampoc, cercar el Classicisme úni

,

tatiu d'una epoca i formació determinades.

1913

En
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1

Capellans, 17.
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estiu de les més

importants fábriques
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PREU FIXE

r,

Novernbre

1

1913

la CataIun.ya nostra.
de l'universal i etern ;
go que hem dat en dir-ne, com a exaltació
suprema, modernitat de Part,—aquesta mo
dernitat que ha dut nostre art al lirisme
convulsió de una manera modernista,—és
solarnent de la nostra epoca, de un moment
d'ella recullir-ne lo purament efímer i cir
curnstancial. I és que «no sé bé—diu En To
rre5--García— si pot convenir a cap obra de
art verament seria, la paraula art modern.
Perqué, si l'art superior cerca de les coses
del món lo que és de sernpre, i si per altra
cantó les regles de les quals es val l'artista
venen també de quelcom eternament igual,
el mot no correspón a
em de deduir que
aquest art, sinó a altre,- esclau de les con
tingencies de cada epoca»
I viu el fresc que bellament decora el
nostre Saló de Sant Jordi, en aquest valer
i aquesta eternitat de cosa clássica ; i par
la als Catalans, i parla arreu, d'aquesta
Catalunya nostra, que solament l'arbre
de la tradició vetlla i cuida per l'avenir de
la nostra Patria.

ra

i civilització de
Clássic és el sentit

II

Catalunya, al restaurar la Nació, en la
vivificadora força de la seva poixança, ha
vía de restaurar els conceptes. I és aquest
ideal de restauració, de plena encarnació en
nous ideals del seu nacional sentir, qui sal
vará a Catalunya i salvará el seu ideal d'art
les fredors romántiques, de un
; i és aquest ideal qui fará.
del nostre art de kenaixenca quelcom de
viu i latent, quelcom de viva encarnació.
Si la nova força de Renaixença no fos
emportada. per la força d'aquest sentiment
de Nacionalitat, hi hauría la por de fer de
de

caure

en

neo-classicisme

aquest ideal de resurrecció artística un ser
vilisme—a la manera vuitcentista—del clas
sicisme hel-lenic. I restaría xorca, restaría
muda tota la nostra naixent idealitat, man
cada com fdra d'un nexe que fes
real, el poder tot expressiu de la naixent
força ; hi hauría la por de fer del nostre art,
fins avui sota el jou de la manera impressio
nista francesa, servilisme fret i literari, a la.
forma del classicisme hel-lenic, no ja a son
esperit, aquest esperit llatí, cál-lid i Ilumí
nós, qui viu en la tradició de tots els pobles
mediten-anis.
Mes ši la reacció vuitcentista, qui portá
si la
a la erecció de un Palau de la Llotja ;
reacció, qui p-ortá a. Canova a esculpir aque
lla fontana que en Son pati viu, fou també
ella reacció a les turbulencies qui movien
febrosament l'arquitectura i :art tot del ba
rroquisme, altrament será avui, mogut nos
,

la fibra d'un sentiment nacional
ser labor nostra, reaccionar a la
sensualitat i torturació d'un barroquisme, ni
impulsar benauradament nostre art de Re
naixença, el reaccionar al lirisme d'un im
pressionisme sensitiu. Sinó més alta nostra
tasca, arrenquern i fem força de la nova era
resurreccional del moviment i impuls de res
tre art

en

No deu

tauració Nacional, aquesta força vivificado
ra de tot ço que a Catalunya és valor. Res
loón i viu conjunt, al moviment de renai
xnça política i social de la Catalunya nos
tira, 1 aixe, és el que senyala tota virtualitat
del seu ser.
Respondrá l'art nostre. al concepte de
ciassicisme; mes també será aquest el d'as
sicisme que Vibrará i palpitará,, que viurl
fará son medí, en un sentiment de catala
nita-t, en el viu,d'un renZeixer del jo nacional..
No neix gopa a icacció, si:a6 coro a neces--
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sitat, obernt a un manament de Nació : no
resultant, a la manera impressionista,

és

reacció que feu als vells formulismes acade

rnics,

sinó que és

en

sí

causa.

I aixd el

vificadora fortitut de la Catalunya nostra,
és la bella idealitat en que deu vibrar en vida
bategant l'art de la -Renaixença Catalana.

fará,

ja patrimoni d'epoca, fruit de passatgera
circumstancialitat, sinó que -viurá en l'eter

III

no

nal i bategant pensament de la nostra raga;
recollirá d'ella tot valor huma i universal
del seu ésser, tot vivint en aquest esperit
cálid que vibra en tot nostre ambient, en
aquesta llum refulgent de les nostres mun
tanyes, en el rítmic oreig deis nostres pins
cimbrejant a l'aire llurs airoses copes.

Viu l'art de Renaixença en un concepte
de ço que és clássic, i fa viva entranya seva
en

un

íntirn sen.timent de resurrecció nacio

nal.

Recullir de la nostra ánima col-lectiva
ço que sigui manifestació de sa essencia i
cultura superiors ; veure de la nostra raça
cc, que en ella hi batega de viu i eternal ;
l'esperit del nostre present, l'esperit on vis
qué un passat, l'esperit que viurá en alta
plenitut, en la Catalunya del pervindre,
aquesta vida de cosa eterna, és manifestació
tota de l'aubada d'aquest nostre art.
El pages qui Ilaura, i amb eh l tot valor de
primitiva tradició, pot sois generar a Cata
lunya un art que, lluny de ser per a la raga
patrimoni de vida eterna i universal, és sois
infantívol sentirnentalisme, rornanticisme pe
sares. Mai será lo prirnitiu i de patrimoni
popular de la nOstra raça, son llegat univer
sal ; i el pagés, de vella tradició, i tots
aquests valors Que la tradició consagra, mes
qui són representació de l'ínfirn i incult del
nostre ésser nacional, mai viurá en la vida
alta i pura del superior de la riostra cultura
col-lectiva, únic viu i real de la personali
tat

seva.

Veiern Catalunya en la més íntima en
tranya -del seu ser ; en lo viu i latent de la
espiritualitat seva ; i no en l'infim d'ella, en
ço que .senyali valor popular en la nostra
Patria ; i fem nostre art, manifestació de
aquella puresa i alta serenitat. en que viu
que és superior de la nostra cultura na
cional.
El clássic catalá : veu's-aquí co que deu
patrimoni del nou art de Renaixença.
ser
Cantar les ansies de renovació, cantar la
força ascencional del nostre renaixement na
cional, i no cantar de Catalunya lo malaltiç
d'una tradició mig-eval, el barbre i incult
que a ella en son sí pugui acullir.
La Catalunya qui vetlla ; la Catalunya qui
escriu son passat ; la Catalunya germana
(Venia els Pirineus ; la riostra Catalunya ;
tata aquesta creu d'armoníes que en el fresc
d'En Torres-García canten i diuen la vi

Torres-García, en aquest fresc, abdica de
total, amb una manera ideológica.

manera

ment

tota

d'ésser l'artista

individual,

l'eterna
sempre en el medí,
atac al seu jo individual. I és que aquest fresc
en l'amplitut del mur a cobrir entranyava ja,
abdicar i relegar a l'oblit tota tradició del
«quadro » ; era ja cosa social, Ora col-lec
tiva en que si l'artista n'era el creador, n'era
el poserdor el seu poble.
I amb aquest concepte de cosa i patrimo
ni social, que era completa renovació ideo
lógica del concepte de l'art, un retorn en la
pintura mural. al primitiu del procediment, a
una
suprema puresa i depuració, en tot el
sentit de plá,stica de la obra.
Mes aquests conceptes de renovació i
nova concepció de l'obra d'art ; aquests con
ceptes de renovació, al semblar oposats i
disconjunts, tenen un punt i fi de conjunta
convergencia ; ambdós senyalen un terme,
a l'art
d'individualitat. Deixar de veure en
l'obra d'art fruit aillat i individual, fruit de
plaer i g-ust ; i fer d'ell necessitat i fi social,
obra col-lectiva ; aquell concepte d'ideolo
gía, que devía salvar l'ideal artístic de Ca
talunya, seus dilema de salvació i força re
surreccional, i que En Torres-García acaba
de acomplir bellament.
L'obra d'En Torres-García. és obra col
lectiva, és realital viva, fruit d'una vivi
ficadora i ,sana disciplina. Esplaient-se pels
murs
tots, del auster Saló de Sant Jordi,
parlará eternament a la seva raga d'aquell
esperit que és saya i força tota del seu ser.
veieu la grandesa que enclou aquesta
ideología ; i Veieu, en canvi, quina la missió
i fi del l'art del quin n'és medí i espressió
Deixa

protestatari qui

un

veu

ésser d'individualitat, i quin, objec

tot, és revelar-nos, evocar-nos un aspecte
efímer i físic, un mornent, en la vida eter
na de Natura.
Té son terme la pintura al mur, quan.
art deixa ja de ser
l'obra social i col-lecti
va per
excel-lencia. Tota l'antigüetat clá
ssica ,vegé l'art tot, vivent, en els temples
als deus del paganisme, on encarnava's
ánima i sentir de l'esperit col-lectiu ; tota
Grecia vejé bategar l'esperit seu en l'augusta
serenitat d'un Partenon.. I també l'Edat Mit
ja viu la grandesa de les Catedrals, on la
cristiandad tota, veia
l'esperit on s'en
earnava son
ánima col-lectiva.
La manera individualista és en l'art un
terme lluny de tota idea d'eternitat. I la
pintura, sois quan viu en la serenitat aus
tera del mur, que és quan viu participant
te
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cel i el nostre mar, quan la ciutat tota
sigui vivent en aquesta nova vida. I digueu
i
si tots no sentirem el desig del mellor,
serena
pau
l'es
,d'una
sentirern invadit
no

1:ánima i impuls social, té aquest pa
trimoni d'eternitat ; i és en eh l on viu tot art
de plenitut, tot art de poixança. Així en la
grandesa del Partenón, ens admira l'humi
litat, la humil grandesa deis que el bastiren;
en
lo magestátic de la Catedral
mig
en

tre

perit

eval, admirem, alhora que ella, l'humilitat
deis qui la bastiren, retornat-se a la col-lec
tivitat on visqueren, i deixant en les om
bres son nom i ço que d'ells fos patrimoni
individual.
I aixís també, en el. fresc d'En Torres
García, .admirem d'ell, alhora que llur gran
desa, l'humilitat d'aquest home, que en vida

bateganta llega

a

la

posteritat l'esperit

nostre.

Aquest fresc d'En Torres García, reve
lador tot eh l d'un nou credo ideológic ;
aquell llibre, que marca en el nostre 'art ço
que és capital d'una doctrina, com En Prat,
la marca en el seu, en el polític ; aquest
Saló de Sant Jordi que nosaltres voldríem
ja veure, en. tasca bellament acomplerta, vi
vent tot ell en aquest nou esperit que el vi

vivifica,

son

I temps

viu

a

naixement sigui acomplerta, quan Catalunya
visqui en aquest nou esperit, el Saló de Sant
Jordi parlará de la Catalunya nostra ; i dirá
la gloria d'aquest home, En Torres-García,
dirá la gloria de la generació que l'acullí.
és que en ell, en aquest fresc, batega

esperit tot de la nostra Patria ; i avui ja,
demá, veurem en dl, en la Catalunya qui
vetlla, plena encarnació del nostre esperit

i

i el nostre ésser.
Sots l'esperit deis Catalans, mentres Ca
talunya sigui, viurá l'obra d'En Torres-Gar
cía

en

vida

eterna.

ja plenitut.
venir, quan ja la

tasca
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de la nostra Catalunya, tota aquesta frissan
ça i força, renovadora de la Catalunya nos
tra, qui fará la Catalunya plena i forta del
nostre

I

en

pensament.
ehl admirem aquest amor al material,

Aquest

retorn

una

a

tradició perduda

,

aquest retorh al primitiu del procediment
aquesta puresa i austeritat tota de la obra
,

Joaquím Torres-García, i que sempre és
patrimoni deis períodes de poixança de l'art,
ehl responent a la poixança d'una civilitza
ció, senyalen a la pintura mural del Saló
de Sant Jordi, el valor de c-osa definitiva.
I és que ell assenyala i entranya el valor de
de

rompre amb tota aquesta sensualitat i fas
tuositat de l'art, per a retrobar. la perduda
Tradició d'aquesta depuració i augusta aus
teritat, que viu sempre en tot art de plenitut.
Quan en el Saló de Sant Jordi sorgí, so
ta la cruesa que l'encobría, la 'rúa austeritat
del mur, esperant la máli l'art del nostre de

corador En Torres-García, devía sentir un
-calfret de goig. I quan nosaltres també veiem
aquella santa nuesa i guan avui veiem-lo
*vivent tot ehl en la vida d'aquest fresc que
s'hi acull, sentim també un goig i una emo
ció intensa ; i és que veiem en aquesta obra,
la que será la n.ova 'era de civilització a
Catalunya ; veiem quina será la força tota
del nostre art. Quan veiem bategar de vida
el mur que poc ans vivía en crúa lenitut,
sentim admiració per aquest home, qui ha
fet rejovenir i ha fet sorgir triomfalment en
l'augusta pau del Saló de Sant Jordi,
aquesta Catalunya que en ell, presidint-lo,
viu.
I quan veiem ,aquesta beilesa d'armoníes
quan sentim_ envoltat nostre esperit de dolça
sereáa pau, vorem cantar aquest home, que
lluny de tota estridencia, en la austera pau
d'aquesta; serena obra, porta al nostre espe
rit la visió de la Catalunya nostra del per
vindre, canta la Catalunya d'avui i la Ca
talunya 'de sempre ; canta lo etern del nostre
,

•

,

ésser.

Vosaltres, qui veieu aquesta obra,

vos

altres qui la coneixeu i admireu, veieu la
seva
bellesa. I veieu i digueu també, qui
na no será la bellesa i la força ideal de les
multituts a Catalunya, quan tota la ciutat

sigui viventa en aquesta obra, informada pel
quan junt a l'
nou esperit de Renaixença;
obra d'En Torres-García, a la Generalitat
Catalana, decorin nostres places les mieses
bategantes del nostre Casanovas ; quan con

junt a elles nostre árquitecte—aquest nos
tre arquitecte, tarit desitjat—faci de la rios
tra arquitectura. el cálid i tranquil del nos

setmana

La

l'ofici—aquesta humilitat,

que tanta gran
desa enclóu ;
aquest valor i aquesta for
ça, que és el per primera volta, fer de la pin
tura al fresc, bella i triomfalment resurrec
cional en aquesta decoració, medi d'expres
sió d'aqu•sta bellesa i armonía que batega
en aquesta obra de Renaixença.
a

1
Quan el Catalanisme ha penetrat dinstotes
esferes polítiques, socials literarias,
etz.; quan no queda apenes entre nosaltres
una institució viva qui no's nodreixi de la
saya eatala,nista; guan tots els productes
ideals del nostre poble ostenten la marca
patriótica de Cataluenya, hi ha aquí,-enca
ral-pobres ánimas ensopides qui no veuen
les

,

altra cosa més que un torrent devastador en
aquesta on.ada de vida.I des de la vorera se
irriten sordaraent, quan_ vé calmós, contra
sa fondaria pressentida, quan s'encrespa,
contra el seu ímpetu.
Superviven.cies tristes, reliquias d'una ge
neració d'hornes de casa seva oui eoneeb -o
coneebía-l'ordre social cora un simple mur
de contenció deis ideals per protegir llur vi
da inútil i somnolen.ta contra tot alió que
amenacés trancar la seva monotonía,
aquestes gents tenen un horror instin.tiu a
tot el que fiueix, a tot el que renova, a tot
el que palpita. Voldríen que el món fos com
un cementiri silenciós poblat únicaraefit per
les ombres lleus d'aquellas coses que visque
ren en temps de llurs avis, si es que algún
cop haja pogut considerar-se viu go qui mal
•

-

ha tingut ánima.
Per aixó dernanen ells ordre social 1 res
más que ordre social, amb una cangó pesada
monorítmica, que vol dir que'ls deixin
dormir ja en vida el somni de la mort. Tot
el que'ls destorbi de dormir, sia parlant en
alta veu,-sobre-tot si és en llenguatge que
elle no entenen,-sia desant mobles vells,
sia treballant en algar novas construccions
espirituals, és, per aixo sol, una mena de
enemie de llur ordre social.
Aquest i no altre és el secret de llur ani
madversió al Catalanisme. L'odíen parqué,
és una cosa viva que'ls pertorba la pau de
llur sepulere. L'odien parqué no camina de
puntas, parqué no parla amb ven apaibaga
da, parqué té una ánima forta i un poder
vital qui desfá amb un bulles mesquines
aladas on elle voldríen. tancar-lo.
Esperits mediocres, o millor dít nuls, s'en-tristeixen de no poder reduir a la propia
nulítat tot el que'ls envolta. Saben que en
un món constituit per esperits vigorosos, elle
no serán mai rés, i naturalment, se defensen.
Gira no l'havía de marejar a aquesta gent
la manifestació de divendres? Era un poble
que caminava, i un poble-enter que camina,
per més disciplinat que marxi, fa sempre

ent sensata
t'amor. Hi havía all
massa gent,
entusiasme, massa aplaudiments, par
qué a elle ele agradés. Ele accents de la
convocatoria presidencial aren massa vine,
una

carta

massa

ven deis diputats catalans parlant, del
palau estant de la histórica i futura Genera
litat, al poble congregat a la plaga de Sant

la

Jaume, massa vibrante.
Faltava allí, evidentment, una mica de
sordina. Elle tingueren esment de posar-la
hl. No calla que'l poder públic donés a tot
aquel" soroll massa importancia. Alló era en
part fictici. Tota asa-nena generació, hi acu
día amb distintas reserves raentals. Ele for
midables -aplaudiments 1 visques qui olla-7
plíen la plaga de Sant Jaume aquella tarde,
qui omplíen a la nit el Palau de la Música
Catalana al cantar-se ele Segadors, expressa
ven molt bé aquestes reserves i l'artificial
de la cosa...
Malgré tout, aquests elements s.6nsats de
Barcelona e' associaven al desig 'de Catalu
nya, parqué -a elle jans agrada el cementi
ri,
paró aixó de quedar-s`hi sois és massa
trist. No podent desfer-la, seguiren la mani
-

festació molt

a

poc a poc i

gant llurs melancóliques

Obres de

a

distancia, remu
mentals.

reserves

irosep Carner
3
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rebre'ls en corporacili i ot seguit va
acompanyar-los al históric Saló de Cent
°n'ya obsequiar los amb un esplendid
pell
La taula presidencial era ocupada
quatre presidents í alcalde accidental de

va

-4>

La gran assamblea

Cafreluw,
El divendres día 21 del prop passat

mes

d'Octubre va celebrar-se la gran Assan3.blea
do Diputats provincials i parlamentaris ca
talans per a deman.ar una vegada més l'a
provació i implantació de la 'leí de Manco
inunitats.
L'Assamblea va absorbir per complot l'as
tenció de la ciutat de Barcelona i de Cata
lunya entera. Els diaris van publicar extra
ordinaris dedicats a parlar de la trascenden
cia del acto i durant dos dies les ressenyes

cia per les idées que conté. Corres pongueren
a la amabilitat del presiden.t de la Diputació
de Barcelona amb parlaments d'un alt sen
tit patrióalc els que ho són de les de Girona,
Lleida i Tarragona, don Agustí Riera, don
Josep M. Espana don Josep Mestres.
continuació varen fer deelaració solem
ne de caminar sempre envers l'unitat espi
ritual de .Catalunya tant brillantm.ent exposada pel president del Cós Provincial de
Barcelona, els senyors •don Josep Rovira
D.CM. deis liiberals, don Víctor Ole
Agelet
sa
nona deis tr:_s,„clicion.alistes, don Albert
Bastardas en nom de l'U. F. N. R., don Del
nom deis conservadors, don
tí Caneda

ha fet que durant

una setmana

hagin

obsessionant de totes les
converses. Ens límitarem, per lo ta.nt, a res
forma telegráfica.
De bou matí, la ciutat ofería ja l'aspecte
do les grans diades. Els be,lcons s'anaven
cobrint de domaços 1 tapigos veient se en ta
en

L'A.ssanablea general de diputats provin
Catalunya, reunida per primera ve
aquesta Sala, on tantas altres va
gad_a
temps la representació popu
aplegar-se
terna, declara solemnement
d'aquesta
lar
davant deis ciutadans que- representen, al--

les societats autonomistas la gloriosa
bandera catalana. La plaea de Sant Jaume,,
centre d'aquel' patriótic entusiasme era be
llament engalanada. Als balcons de l'Ajan
taraent i de la Diputació els ríes ta,piços de
les grans diades i .els escuts de Catalunya
que feia anys que no havíen sortit. A tots
els balconS hihavía penon.s í banderas. Una

generació
pectacle

contemplava aquel'
precedents.

immensa

sen_se

del matí van començar

es

arribar

A les nou
al Palau de la generali'Gat diputats provin
dais, a Corts i senadors i malts deis que ha
viga ostentat carrecs en passades diputa
cions. La gran sala de Sant Jordi era endo
maçada i deis sostres penjaven banderes
espanyoles i catalanes. El daler unánim deis
a

.

assambleístes congriava una gran burlar
sobre els acorts que tenían de concretar les
aspirácions de la Assamblea.
Aquesta va constituir-se a les den en pu_n.t,
ocupant la presidencia els presidents de les
quatre Dipu.tacions catalanes, els diputats
Corts don Alfons Sala i marqués de Vilano
va
G-eltrú, -el senador don Manuel de Bota
ron, el secretan i de la Diputació de G-irona,
senyor Cabanyes, i el diputat secretani de la
de Barcelona, senyor Cabot i Rovira.
D'assambleístes, solament n'hi mancaven
cinc, tres per trobar-se naalalts, un que era
Vora de Catalunya 1 l'altre amargat pér una
forta desgracia de familia. Tots havíen en
viat l'excusa i la més incondicional adhes
sió. De diputats a corts 1 se,nadors n'hi havía
que solament havien estat
gonvocats per la sessió de la tarde.
--E1 senyor Prat de la Miga va abrir la ses
816, i el senyor Cabot i Rovira va llegir la
convocatoria de la /1, ssambi ea, document de
força importancia publicat en aquestes co
lumnas. Se dorá seguidarnen.t compte de les

molts,

encara

adhessions i el san- yor Prat de la Riba va
Pronunciar un eloqüen.tissim discurs de salu
tació als assanableítes i de gran trascenden

.

cials

tos

-

dirigiren

Aauests van ésser llegits a la poca estona
per don Lluís Durán Ventosa, qui_ els glosa
aixfs:
en un fogós parlame-nt. Diuen

tema

Senyar l'esdevingut

Els diputats provincials i parlamentaris se
de non al Palau de la Generalitat
co
essen.t no vament ovacionats. Totseguit va
mensar l'Assamblea deis parlamen.taris, par
lant amb remarcable entusiasme el diputat
tradicionalista senyor Liosas, el senador 'li

-

Jaume Valentí 1 Camp

rotatius.
-Manea d'espai ens priva donar la deguda
extensió a la reunió deis representants de
Catalnnya. D'altre-part creiem que els nos
tres llegidors slhauran enterat minuciosa
ment deis antes al ludits. La nur grandiosi
con.stituit el

11 amb paraules d'agrainaen't el senyor Es
pana. Els dos oradors van fer vota per l'éxit
de la Assanablea, mereixent que se'ls aplau
dís amb molt entusiasme.

nom deis radicals,
don Eduard Micó en nom deis reformistas,
nom. deis
Callís
don Narcís Verdaguer
regionalistas. Tots els parlanaents van ésser
coro-nats amb ovacions entusiastes.
El senyor Prat de la Riba va fer el resum.
nomena-r-se la ponencia formada per
va
assarableístes de totes les ten.dencies políti
ques, encarreg-ada de redactar els acords.

testes dedicadas als
assambleístes omplenaren les columnas deis
de les sessions i de les

ta,t

Barcelona, els de Lleida, Girona 1 Tarrago
na, i parlarnentaris pertan_yents a tots els
partits pandas catalans. A l'b_ora deis brin
dis el senyor Mir i Miró va oferír el banquet
als representants de Catalunya, contestant

-

vostres

cumpliments
tenir

lunya.
Segón.

Que té connança plena en el paCorts
triotisme i la energía deis diputats a
sentir
facin
encomana
'que
1 senadors, i els
responsabilitat de
als hom.es que tener" la
d'Espa,nya,
la força irtepolítica
la direcció
sistible d' aquesta formidable unanimitat
catalana 1 eis perils gravissim.s, per Cataluper Espanya entera, de que ni Yacdel partit conservador 1 d.G tots eis
Governs del partit 'liberal, 1 de tots els partits d'oposició, aix?) és, ni la quasiennanimia
la unanímitat
tat espanyola, surnant-se
catalana, pugui garantir la consagració legislativa de la més modesta atenuada de
les reivindicacions autonomistas i federalis
com

ceptació

de Catalunya.
Que és aixis mateix resolta luna
tercer.
nim la voluntat deis reunits, de tornar-se a
reunir actuar tanteo vegades. com sigui ne
sla onse
cessari fans havei consegu:
legal de la Mancomunitat catalana; en que,
espiritualme-at se troben constituíts.
L'Assamblea aprová els aeords amb un
tas

'

-

aplaudíment unánim.
Seguiclament els assambleistes

van

per la

seva

gran

dignitat

1

us

remercieni per la confianoa, que manifesteu

x.1s éom de les autoritats supremes de l'Es
tat:
Primer. Que unánimement i per aclama
ció ratifica la petició ja tantos vegades for
mulada de que s'aprovi el projecte de Man
comunitats, 1 que s'anrovi abans d'un.a,díso
lució de Corts que, a l'enterrar-lo, mataría
fórmula actual 1 la fe de
per sempre mé,s la
molts en la eficacia deis camins parlamentaris per a satisfer les aspiracions de -Cata-

nya

beral don Joan Rosell, el diputat reformista
don Josep Zulueta, el diputat de la CODit1117
ció don Joaquím Salvatella, el regionalista
Francesa Cambó, el de la U. F. N. R. don
Pere Corominas i el del partit conservador
senyor Vila. El senyor Prat de la Riba va
resumir els discursos 1 els parlamentaris van
acordar ter la seguent declaració:
cEls senadors catalans 1 per Catalunya i
nos
els diputats a Corts pels districtes de la
cona hem po
tra terra, ens hem reunit, tants
gut, venir, en el Palau de la Generalitat, al
saber que ana„veu a constituir-vos en vincle
espiritual i patriótic. Hem escoltat arab gran
de les
devoció del sentiment la comunicació
declaracions acertades 1 -a.s en tara

din-

gir-se a ea la Ciutat es'sent aclamats per la
plaoa de Sant
muititut que omplenava
Jaume. La Banda Municipal va senyalar
l'entrada deis representants de Catalunya
anab airosos composicions. L' Aj-antament

en

el nostre

patriotisme

1

en

la nostra

energía.
fórmula
Ha estat un gran encert aquesta
provin.cies,
que
de
les
Mancomunitat
de la
cada día trobem ro_és ajustada a la realitat
present d'un sentiment Cornil. Tots els par
tits politics i totes les torees socials de Cata
lunya es troben en aquest encreuament deis
respectius ideals, talment que ningú ha de
tórcer el camí, ni ha d'amagar un sol deis
plecs de la propia bandera per a defensar
la. Per alzó ens plan recordar que en el Con
gres 1 en el Senat hem. treballat sense dis
-

estar
a la seva aprovació sense
les
cadascú
amb
d'enriquir-la
de
l'intent
nos
varietats del propi sentir.
Aprovada pel Cong-rés la Llei de Manco
munitats 1 consagrada en el Senat amb 1'a
provació de l'article primer la fórmula que
la inspira, encara manca l'aprovació deis
altres artieles i la de la llei especial que
hau_ra d'aplicar-la al cas concret de Ca,talu
aya. Peró don.ats l'amanimitat de parers que
fen remarcar en les vostres declaracion_s i la
berma resolució vostra de que acaben de do
exemple, se pot din que la Mancomuni

cordies per

.

nar

Catalana está ja des d'ara virtualment
constituida i que si encara espera el cumplí
po
ment d'alguns ritualismes legals per a
sufragis per
sar-se en acció no li calen nous
integral de Ca
a constituir la representació
tat

-

talurtya.
Corts posaren]. el
Els senadors diputats
Parlanaent espanyol davant del fet consu
mat aquí, que al cap d'avall no es més que
consagració de la voluntat, recullida per
nosaltres de llavis del poble, d'obtenir una

representació col-lectiva de Catalun.ya

quarterada

es

i de recabar per a ella les m_és
grans i efectives facultats possibles, parque
els homes dividits aquí davant deis termes
senten cona a ca
de la llibertat

1111‘
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una irresistible inclinació cap
llibertat col-lectiva.

talans

a
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dente de les Diputaciorts catalanes van ésser
rebuts i despedits amb aplaudiments.
Les agrupacions polítiques van obsequiar
als assarableistes deis respectiu_s partits amb
fastas espléndidas. Al Círcol Tradicionalis
ta va donar-chi un vi d'honor, acabant am.b
parlamente patriótic; I U. F. N. R va obse
quiar als seas aanics am.b un dinar al Mun

la

Davant de la vostra Assamblea, germe
encarnació vivent de la Mancoraunitat fu
tura, després de saludar la per la seva noble
i patriótica representació, els sena,dors i els
dipu_tats a Corts prenen solemnialment el
compre:mis d'aladar en tots els medís i for
ces de les nostres investiduras a Paprovació
definitiva de la Ilei que és fórmula comuna.
Ens hem fet cárrec de lo que aixó significa
1 de la responsabilitat que contraiem_ i ens

Palace; l'Unió catalanista va oferir un
banquet als seas diputats; la Lliga Regiona
lista va celebra,r una vetllada, patriótica
parlant en Cambó, l'Abadal i altres pro
homs; ele lliberals van reunir-se en frater
nal ban.q-aet a Phostatje del comte de La
vern i la Diputació de Barcelona va
obse
quiar a tets luxas anab una excursió al
dial

-

hi fem ferms.
Benaventurat sigui per a tots els catalans
el día d'avui, per ta,nt que tornem a trobar
nos plegats, després de taras anys de sepa
ració, 1 prometem tornar-nos a reunir una,
dues i tres 1 cent vegades fins a deizar cons
tituida amb la plena consagració de la llei
la Mancomunitat de Catalunya,.»
La lectura d'aquest document va ésser
ofegada pels aplaudiments xardorosos de la

Ha

e

Assamblea.
Men.tres aix?) passava al Saló de Sant
Jordi, arribavá a la plaga de Sant Jaume la
grandiosa raanifestaió orga,nitzada per les
loventuts politiquee, presidida per una gran
bandera catalana: Els diaris de Barcelona i
Madrid l'han ressenyada cona a model de ci
visme i han fet pujar el nombre de raanifes
tants fins a cent mil. Es impossible descriure
aauell acte patriótic que solament pot com
parar-se anab la manifestazió de Solidaritat
Catalana. Ele assambleistes van sortir als
balcons de la Diputació i va ressonar un
aplaudiment aixordador.
El senyor Espana va comunicar les con
clussions al poble entre .`ls aplaudiments
voleiar dele raocadors que donava a la -plaga
de Sant Jaume i oarrers ve:ins un carácter
de grandiositat mal vista. L'Ajantarnent de
Barcelona que va assistir a la raanifestació
va pujar al Palau fent constar a l'Assamblea
l'adhesió de la ciutat 1 can.viant se amb
aquest motiu amb ele assambleistes parla
ro.ents vibrante de patriotismo.
Altres Ajuntaraents catalana van seguir
aquest exemple, í PAssamblea que va ésser
un seguit de sanes emocions, va acabar arab
visques a Cata,lunya i a la Mancomunitat.
Amb l'exprés de la nit van marxar a Ma
drid ele parlamentaris catalan.s donant-los
hi comiat ele assambleistes. Durant la nit
van
haver-hi lluminaries a l'Ajuntaraent,
Diputació i moltes cases partieulars. A l'Or
feó Catalá va celebrar-se un concert de gala
que va veure's concorregudissim. Ele presi

A medida que
Iles de la crisis

se van

se

conociendo los dota

pone de relieve el proce

der incalificable del conde de Romanones,
que para alimentar

sus

pasiones y su ambi
entregando el

Tibidabo 1 una visita als establiments pro
vincials que va tenir lloe, el darrer dissabte.
A la Diputació durant l'Assamblea van
rebrers milers de missatjes, cartee i tarjes
postals clradhesió_suscrites per entitats polí
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