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Com era d'e.sperar, la «Lliga Regio
nalista» ha obtingut en les eleccions

diu
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municipals
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Aqueixes eleccions

passat

.esclatant victoria.

han posat ben be de manifest que no hl
ha a Barcelona altra força capag, de com
El Sant Pare i la cultura deis ea--.
batre seriosament i eficaç el lerrouxis
tólies, per F.
me, mes que la t(Llig-a Regionalista».
Es Púnica organització política en la
Mem.orablo tragedia, per JOAN ALZI
qual pot confiar la ciutat contra la tur
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ba de metecs qui la -deshonora. Fins sos
Tornant del festelg, per JOSEP LLEO
contraris lleials i amics de Catalunya
NART.
l'anyorarien si arribes a faltar, perqué
Joan Eoneil Kieolau., per FRANCESC
ella ho sosté tot, i sos elements son l'a
nima veritable del Catalanisme i de tota
PUJOLS.
empresa d'elevació patriótica.
La rioeulada de l'anticlerical-11
-r eLa «Lliga» es disposava aquesta ve
A Italia.
g-ada a continuar la seva gloriosa histo
«Lietanies profanes» den Caries
ria, fent penetrar dins a l'Ajuntament
Soidevila, per CABLES DE liONTGOI.
l'alt esperit que avui anima la Diputa
El Revisor.
ció de Barcelona, model de corporacions
Comedia en cinc actes de
honrades i dignes, de bona administra
IsTicolai V. Gogol. (Trad. C. R. B.)
ció, de patriotisme i de idealitat enlai
Primer Congrés
cristiá. a
rada. Era precís arrencar el govern de
Catalunya. Ofiei espiritual, de
la ciutat a la plebs estranya qui'l de
P.Art. (Acabar'á).
tenta. Barcelona és víctima fa temps d'
unes
gents forasteres o desnaturalitza
des qui cobreixen arnb el drap virolat
jpe preinsa
d'un progressisrne radical, liur incultu
El problema interior de 1' U. F.
ra plebeia i llur
falta d'ideal, d'a.spira
cions ciutadanes, d'ética i de dignitat
N. 7-11
col-lectiva: una domi-nació corn la lerrou
Lao e-,ta5..t-E./as y la decadencia, per
xista dins l'Aj.untament, és, per una
MIGUEL S. OLIVER.
ciutat com Barcelona, un veritable'afront.
Dissortadarnent, aquest afront no I`
han sentit els altres partits arrib igual
intensitat; i de fet la «Lliga» és sola a
lluitar per la redempció de Barcelona,
i5leonrtilr,
aixó quan no l'entrebanquen aquells qui
111
s",»GD
mes deuríen ajudar-la.
S'es vist en. aquestes Ultimes elec_cions
Obra ile3Va
municipals quelcom de incalificable i de
Qiiestions Oivils, estudiades segons
tristíssim pels qui estimen de debo i per
nostre Dret per Lluís, de Pegu.era,
damunt de tot l'honor de nostra terra i
extractados per
Francesc Ms.spons i Anglasell.
de son cap i casal Barcelona. Davant la
necessitat imperiosa d'expulsar de casa
Extracte de la doctrina civil de Pe
la Cluta.t l'escamot d'ambiciosos i fama
gliera an.otat arab la Jurisprudencia
catalana.
lencs escarnidors del seu bon norn i di
El Tresor, per JOSEP CARNER.
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lapidadors

de son patrimoni; davant la
necessitat de dotar Barcelona duna ad
rninistració qui la posés en tots els rams
al nivell que 1i pertoca, i que dista rnolt
d'atényer, entre les grans metrópolis
europées; davant la necessitat de dotar

Catalunya,
aquesta hora de son glo
despertar, duna capital digna d'
ella, qui l'ajudés i estimules amb son
en

rlós

auxili i amb

diuen

son

exemple;

catalans

oui's

amants de riostra terra s'han

en

tretingut en dividir-se, subdividir-se,
barallar-se, discutir llurs programets

esqueix:Ir-se mutuament llurs bander-J
les, desfogar mals hurnors personals i
fer la traveta als únics qui 's preparaven
seriament a deslliurar a la ciutat de sos
enemics.
Es trista i dolorosa aquesta incapaci
tat de molta gent catalana de sobrepo
sar-se a rivalitats i a mesquineses, aques
ta incapacitat d'ésser generosos.
Si la
nostra Esquerra, per cornptes de com
batre fa tant de ternps la «Lliga» am.b
tota llei de insidies i amb una malvolen
ga fraternal, n'hagués imitat la fe, l'en
tusiasme, l'optimisme, el Datriotisrne
pragmátic, la disciplina, Pacció conti
nuada, no ploraría avui la desfeta que

lamentern, perqué

tots

és

en

greu

per

de Catalunya.
La conducta de la Coalició de les Dre
tes, no obeeix solarnent a falta de gene
rositat; obeeix també a una profonda

juí

irrerneiable inconsciencia. Se tracta d'
uns restes fóssils rnassa durs
perqué els
penetri la jove idealitat que la «Lliga»
representa. «Religiónb, «orden social»
i «administración honrada» en
castellá,

vetaquí l'únic qui está a Ilur abast. Pot
ser, en el fons, de Ilur
caparrudería en
entrebancar la «Lliga», sola cosa
que
els era possible fins a cert punt, n'és

precisament, sense que ni ells
adonin, aquesta mateixa ideall
qui segurament els causa una

causa

tot se'n

tat,
nya molestia, la molestia que no
rn.enys de causar dins un Comité

estra

poden
de De
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coses

qui

no

són

i

sions i Ilurs radicalisrnes vuitcentistes,
d'amor,
o col laborar arnb una mica més
redemp
l'obra
d'abnegació -i d'eficacia a
tora de sos germans en Catalanisme,
afirmant, ademes, un ideal positiu d'

fós

Repetim que s'es vist ben bé que el
«Lliga» és l'unic exércit fort i dis
ciplinat al servei de Catalunya i de
de la

sos

grans interessos. S'imposa, sobre tot
als elernents de l'Esquerra, un bell exa
men
de conciencia, i que després de
meditar-ho bé, triin duna vegada entre
fer el joc a un Lerroux amb llurs divi

convenient

extraordinariament

tots els estols polítics.
Ara apliquem als

resultats

per

de

les

eleccions del diumenge el sistema belga
de R. P. i estudiem el resultat, ^no sens
advertir que amb R P. els resu.ltats

Esquerra.

b auríen_ estat bon xic diferents,
els candidats de barri haurien

ja

que

desapa

regut.

El raillor Café és el torrera,cte de La es
?rella.—Carme (Davant de Betler_n).

Eren cinc els grans estols en Iluita,
U. F. N. R., Radicals,
Dretes, Reformistes, que podem consiTa
derar despreciant les fraccions i consij
derant que les forces regionalistas en el
I i X districte sigui de r5oo vots, que
tingueren respectivament les següents
votacions:18,000; 17,000; 12,200; 7,000;
3,000, fern les divisions per r, per 2, et
zétera, segons el sistema de Hont o
belga que apliquern, resulta:

Region.alistes,

es

dIC5-11-1,sfaw

e1eCC101-15

Després

de la vida febrosa i activa d'aquests últirns jorns de Iluita electoral,
comentem els resultats d'ella desde'l
punt de vista de la representació pro-

purifiquen el sufragi, desapareixen amb
la R. R,
la següritat que tots els
són
sigui
sigui el districte
vots
útils,
i col-legi
s'han dipositat, és altament

porcional.

educadora per

La nostra 'santa insistencia vé juStifi
cada aquesta volta per l'actualitat que a
la R. P. dóna el fet de tornar-se a dis
cutir a la Cámara Francesa, i que, se
gons sembla, tracten els partidaris de
dita Ilei d'aprovar ben aviat per tal que
pugui regir a les yinentes eleccions.
Les agresivitats, leš virulencies, els
apassionarnents exagerats, que han ca
racteritzat la campanya tot just finida
a Barcelona, hauríen minvat m.olt,
tal
vana desaparegut del tot, si fas estada
llei la R. P. El poder anar cada partit
o estol polític
ben sol, amb programa
ben difinit, amb bandera ben desplega
da i amb els caps devanters al front, i els
homes més útils i convenients i ade
quats a la funció i tasca municipal en
cada .candidatura, dona la major força
a cada partit,
i una garantía d'eficacia
del vot; més disciplina en els electors,
IrléS disciplina, sola-re tot, en els elegits.
Les combin.acion.s entre diverses can
didatures, l'esborrar noms, Pabstenció.
per part d'aquells que creuen o en el
triomf o, la derrota de llurs partits, tot
aixó i moltes altres practiques que irn

á

car

on

on

Divisor

tota

la

massa

Regionalistes

Radicals

3
4

6
7

8
9

2000

IO

1800

U. F.

N. R

8500
5666

3500 XIV
2333 XXII
1750

61oo VII
4066 XII
3o )-o XVI
2440 XXI
2033

V
IX
4250 XI
3400 XV
2833 XIX
2428 XXII
2125 XXV
1888
1700

-

Segons aquests resultats haurien
ciegas 8 Regionalistas, 8 Radi
cals, 5 del U. F. N. R., 3 de les Dretes
i
Reformista. Aquest resultat, confes
sem-ho, hauría estat molt més agrada
ble que l'actual per nosaltres, qui per

sortit
1

darnunt les conveniencies i interessos de
partit hi posem un altíssirn amor a Ca
talunya i sa capitalitat que és Barcelona.
constituit a base d'un
un Ajuntament
predornini dels Regionalistes i U. F.
N. R., com el que tindríern després de
dues eleccions amb R. P., fóra l'Ajunta
rnent mes adequat, més idoni per acorn

Reformistes

Dretes

VI
12200 III
17000 II7000

I8000
9000 IV
6000 VIII
45oo X
3600 XII
3000 XVIII
2571 XX
2250 XXVI

2

ciutadana

3000 XVII
1500

plir les magnas obres d'urbanització,
higiene i, sobretot, les de cultura que
tant calen.

Continuern,, doncs, corivenguts

de les
entusiastas
parti
ventatges de la R. P.,
que
avui
gue`ns
daris d'ella i confiem
perjudicaría m. aterialrnent i com a par,
pera corn a catalans,—veuran
hornes
deis partits als quals afavo
els
reix que no sempre, caín so!en dir, són
les nostres campanyes d'un oportunis
me interessat.

tit,—no
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aquestos grupus hi ha individus que
forts que els altres, ja perqué
están millor armats, ja perqué se'ls re
goneix un poder sobrenatural, ja per
qué eón més rice o més nombrosos,
que, degut an aquesta força, poden fer
se obeír rnillor pele demés: veusaquí els
fets... Que s'anomeni soberanía popular
al poder dele més forte sobre els més
febles, passi. Pero anar mes enllá, equi-.
val a entrar dins el rnón de Phipótesi.»
El raon.ament del professor de Bur
cleus es lógic: si dl parteix del principi
de la negació del Dret subjectiu (aplica
ble i propi tan.t a la persona indidual
com a
la persona social o col-lectiva),
cóm pot sostenir-se l'idea del Poder
que, al fí i al cap, no és més que una
manifestado d'aquest dret subjectiu en
la persona de l'Estat, o en l'Estat con
siderat com persona social?
Les dos grans derivacions del dret
subjectiu eón: imperiurn i dominium. El
primer és el dret de Manar, és el Poder
públic imposan.t-se sense cap altra raó
que la d'ésser Poder públic. El segón
és la propietat, es á dir, el poder abso
lut que pertany a determinats indivi
dus per a disposar de la riquesa. Un i
altre foren rnolt rebaixats de tó duran.t
el segle XIII: pero en el segle XVIII l'e
difici restava reconstruít totalment per
obra de la monarquía francesa i deis
seus legistes. La
Revolució i Napoleon
ne van tenir prou penetrant-hi; i el Có
dic Civil francés, fet segons model ro
ma, va contribuir a fer més .resistent
l'armadura.
En endavant, diu Duguit, la propie
tat individual (dominiuM) se convertirá.
en una
fun.ció social; aixís també l'Es
tat, que «no será considerat corn una
Soberanía, ni tampoc com una Ilei (r),
sino com una institució o un conjunt
en

0

0

•4,

7 '7'5

•

eiglw

són més

,

II

Dos punts -capdals integren tot el pene
sament jurídic-polític de Mr. Duguit,

professor

primer, la concep
s'imposa a tots;

Burdeus:

a

regla social

CjÔ

que

segan, el federalisme sindicalista, sigui
la sustitució del Poder que avui realitza_
els serveis públics per un conjunt de
síndicats associacions professionals de
o

o

.empleats. D'un costat;
tracta d'una
transformado interna deis conceptes gé
I.,neradors de la política: d'altre, d'una
se

transformado

interna també, perqué
diu relació arnb la constitució social de
peró clue's rnanifesta en la seva
estructura,

ço que un autor nornena
de son instrumental.
comença negant l'existencia
en

composició

la

Duguit

del Dret subjectiu. «Cree, diu, que la
noció de dret subjectin, és a dir, del
dret que pertany a una persona per a
imposar a altres sa propia personalitat,
eso-tina noció d'ordre metafísic, que no
deu tenir lloc en l'organització positiva
de 3,es societats modernes. Aquest con
cepte del dret subjectiu, que algú pre
senta com una veritat absoluta, no ha
sigut més que un moment en la historia
eternament mudable de les institucions
i de les idees; un moment important,.
sens dubte, peró rés mese. Son regnat

ha finita Está en camí d'el-laboració
una societat nova, de la qual s'han de
llencar, tant la nodo d'un dret perte
neixent a la col-lectivitat per a manar
,

l'individu, cona la noció. d'un ciret _de
l'individu per a imposar sa personalitat
en

a

la colalectivitat i als :Jemes individus.

1 si

person_ifiquem

la

colalectivitat

en

l'Estat, riego el dret subjectiu.cle l'Estat
Igual que el dret

vidu.»

subjectiu

de l'indi

Per aquest camí arriba Duguit a ne
dret individual i tot dret de la
col•lectivitat. Alla.vors ocorre preguntar:
ha d'ésser el principi rector de la
gar tot

liQuin

convivencia social? «Tots els:individus
están
obligats, perque són sérs socials,
a
subjectar-se a la regla social», de tal
rnanera, que «tot acte que viola aquesta
regla

provoca necessariament

una

reac

lb

Mes, d'on

professor francés
de dret, aquesta norma
a la que s'han de
ajustar els
actes humane?
«La regla no té res d'ab
deriva el

aquesta regla

°blectiva

°111t, din;

.

ueriva de
vidual és

és

un

fet,

una
idea»; no
perqué el dret in

no

negat; tampoc naix de l'Es

tat, perqué el Poder és desconegut com
atribut que se suposa de la persona po
lític social; deriva unicament del fet de
la convivencia social, o, corn cliu Du

guit,

de l'interdependencia. T, amb por
de que se li faci explicar aquest corleen
te, afegeix: «Si's discuteix son fona
ment, no tindrem reparo en postu/ar

Aquesta regla

social

pot crear
veritables drets, ni en benefici de l'indi
vidu, ni en benefici de la col-lectivitat.
no

Se limita a proporcionar a cada indivi
du, dins el medi social, una situació for
ta.ment

porta
siva.

Iligada

a

una

a

demés,

la deis

certa actitut

que'l

i

activa

o

pas

Aquesta doctrina (I) té regust d'Au
gust Comte. Vegi's el següent paragraf
del seu Systérne de politique positive:
«La paraula Dret deu ésser desterrada
del veritable

Ilenguatge polític,

mateixa força

amb La

paraula causa del
filosófic. D'aquestes

que la

veritable Ileng-uatge
dos nocions teológicernetafísiques, l'una,
la del Dret, és ja ir:amoral i anárquica,

l'altra, la de causa, és ja irra
cional i sofistica. No pot existir veritable
Dret, a no ésser que els poders regulare
flueixin de voluntats sobrenaturals... En
l'estat positiu, l'idea de Dret desapareix
irrevocablement. Cada Irá té devers per
a tots, peró ningú té cap dret propia
ment dit. En altres termes: ningú pos
seeix altre dret que el de cumplir sem
pre son deure».
?No's traba aquí, doncs, la negacio del
Dret subjectiu, des apareixent aixís Pori
ginalitat de la doctrina de Duguit?
Ernpró, quelcom més original té aques
ta doctrina en ses conseqüencies, la pri
mera de les,quals és
la negació del Po
der. «El Poder no és més que una fór
mula escolástica completament buida,
un concepte que en
altres époques res
ponía a una necessitata. Avui es inútil
perillosa.» Esmein parla de Soberanía;
Tellineck de Poder polític (Staatsgewalt);
Haurion d'institucions; Wundt de ser
espiritual i subjecte jurídic; totes aques
tes concepcions, qualsevol que sigui l'in
geni ; l'autoritat dels seus defensors,
són, per a Duguit, un conjunt d'hipó
tesis ; ficcions, quan no tanquen un cír
col vicios. Perqué el nostre autor expli
ca aixís l'Estat:
«Grupus humans fun
dats en la comunitat de les necessitats,
la diversitat d'aptituts individuals,
en
en la reciprocitat dels serveis realitzats;
mentres

(t) L'Etat,

le droit objecdf

et la

loi

positive.

•

d'institucions,

o

rnillor;

com

l'institució

de les institucions».
I lo primer .que s'ocorre preguntar,
després d'aquesta Ileugera indicació de
la doctrina de Duguit, és: arnb qué se
substitueix la noció del Poder públic en
l'Estat?
L'objecció no's contesta fácilment ate
nene a lo que Duguit diu en les seves
obres. Ernpró, referent al ram deis ser
veis públics, semblaZ que'l sindicalisrne
fun.cionarista vingui a ocupar el lloc del
Poder. Més endevant ene en ocuparen-1.
Peró abans, és precís posar algunes glo
ses
a lo ex.posat, que és lo que consti
tueix el fons doctrinal del pensarla ent de
Mr. Lleó Duguit.
JOSEP
(.1)

Haurion.

Droit

administratif.

M.

GICH.

.

•
•
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EL TRESOR
El retaltne del cel és un tresor
aniagat en un canip. Ne fou hereva
gent de les terres liunyes, i veníen
a liur desg-rat a viure a la contrada.
La nava terra els pareixía dura,

—

desavinent a llur costum, i vejen
el cel novell imrnóbil com un sostre ;
l'aigua cantava en una llengua estranya
arnb sa brancada els arbres de la via
feien senyals no pas entenedores.
Cada matí la colla d'ells passava
cap a la feina, sense enraoníes
sobre el lloc a on eren en l'espluga
les ametistes i les calcedonies
i l'ópal xafegós i la turquesa
tant escaient al sí de les innuptes.
Peró tots ells guaitaven l'ocellada
i la mentida canviant deis núvols,
i la claror del dia que no dura;
i era debades perque no enteníen
la paraula del lloc que sempre deja
en l'aire, el cel, els arbres, les espones:
—Servo un tresor que té de veure el dia.

•

Vora el tresor creixía una pomera;
i quan l'hereu es va triar companya
fanaguera a son cor, en llurs fugides,
—com a sarments entrellaçant els braços
ells abscondíen a la posta els besos
dessota de les branques enfiocades.
Al somni d'ell debacles perveníen
imatges del secret de sota terra,
dormint així parlava:
car ehl tot i
—Cap cosa Ilu sinó tos ulls, amiga.
1 al deixondir-se, i atangats com eren,

devegades enllaçats

encara,

es recordava de l'avís 'del somni:
reien, cantaven sense sabiesa.
Car de l'amor en la follía inútil

ni

apar una follía
d'eternitat.

tot

enigma

Vora el tresor s'alçava
bell penyal. En clares nits obertes
anava el fill segón a encimbellar-s'hi:
jaquía deis arnics la cornpanyía
dblidava les gracies anyoroses
de la muller que a mitja nit plorava
com fa l'infant quan és la mare llunya.
Ell, mentrestant, immetbil en la roca,
atalaiava l'immortal carrera
de les estrelles, fins que senyalava
la llei de cadascuna ; i qualque hora
cercava en elles una coneixença
de com s'hi nuen les petites xarxes
dels averanys i del destí deis homes.
A voltes, lás, va decantar la testa,
dins una sopor que- li deixava
no ben closos els ulls, veía en presagi
la lluissor de devall terra. I feia,
sacsant la testa arnb un orgull de savi:
—Es tal volta senyal que les estrelles
un

a

mon

afany palesarán

seny feia retorn als comptes.
Car del saber dins la follía vana
sense

ve

a

migrar-se

en

ciencia

tot

enigma

d'eternitat.

I, del tresor devora,
afrau on s'escampava l'aigua
hi havía les gentils cruilles
,

era

una

a on

pura ?—
Ehl que la plega: —Quí dirá si és
terra;
Mes totseguit la rebaté per
—Oh, malvinguda gemma tota sola!
donar-te
No em fas servei perque no puc
avui encar, dins un anell, a una
alta princesa en un festí de noces
I de despit a un altre lloc cavava ;
inútil
car del poder en la follía
par cosa llunya qualsevol enigma

de moltes sendes: i talment per ella
anaven els pa.stors i les ramades,
amb els marxants que sense atur caminen,
i fins i tot els pobles qui s'allunyen
o
encalsats o vers millor contrada.
T un altre fill; el que era terç, volía
sé' poderós i cogitava sempre
que bastissin
que- dalt la vall caldría
una torre de pedra sobirana:
'hauríen la Contrada i les riqueses
i per servents les races viadores.
Un jorn s'en.duia un cávec : que volía
abans de tot cercar la fontanella
vora d'on sería la murada ;
tant vora el tresor feia sa chota
que a un cop de cávec li sala una gemma
al seu davant, en la claror del dia.

d'eternitat.
I una vegada un home
—que era, aquest sí, de la mateixa terra
del tresor en el camp feia sa vía.
Era un meçquí de vida enguniosa,
trist homenic amb la mirada lassa,
cada an.y es feia
DOC assenyat, i que
més menuda cosa.
més geperut
Arnb sa muller vivía i la filiada
Lora poblat, en un relleix de serra,
sostre
i en. un casal on pels forats del
s'hi guaitava la lluna.
Massa eren
gent de pecat ; els homes els jaquiren,
una
car tenir-hi amistat era com
dura despesa, i ells així tornaren
dessabentats del bell saber dels homes ;
i la 'desesperança que'ls garifa
contrariá la divinal memoria
a dins Ilurs animetes malastrugues.
Doncs aquest home, tot i fent sa vía,
passá en el camp ; corn era lás, i era
estona.
a volt de nit, s'embadalí una
ell que guaitava tckt el cel, els aires,
,ers arbres, les espone's i les sendes.
I ehl que oí la paraula entenedora
del lloc oil era; per aix6 acalant-se
arrocegfá son cap contra la terra,
1 bé llavores ej tresor sentía
que g-emegava perque el descolguessin.
I va plorar tot cogitant aquella
gran merce del Senyó. I ell que sos braços
com un orat alçava ; i s'en corría
cap a la llar esbalandrada i erta,
cap a la llar, a on els vents passaven
com vells amics, sense trucá a la porta.
•

ehl entrava amb sa galant fortuna :
—Com has tornat tant aviat ?—li feia
agrament la muller.—De quina crosta
fem rosegons derná, si no treballes
aquesta nit ?—
deja :—Fembra,
Mes ehl
caigui ton dol, que el bé de Den arriba.
—Ves que la nostra filia s'és posada
tota malalta i és un plany tot'hora!
—El bé de Den ens donará rnetgía.
—Com així parles, si la nostra casa
és esfondrada, no ningú en.s ajuda,
tu i jo sorri vells i la mamada és tendra,
i maledicció par cada aurora,
i de la post a on el pá teníem
ahir n'hem feta la darrera estella ?
i .encar vendrem la nostra casa,
encar la roba que'ns cobreiY, i totes
les cabelleres de les nostres filies,
acabat el treball de set anyades
de nostres fills', i si marxant trobessim,
tu 1 jo ens vendríem per esclaus. Llavores
amb el diner podem comprar tot duna
deis tres germans la plana de garriga,
fent partió de guisa que'ls restessin
l'arbre, el penyal, la fonit i la murada.
Car ço no és ço que mon cor hi prea,
JO vull no més ço que l'esguard no troba.
I així desnús, i famejants, i la.ssos,
sense
racés, i endogalats pel deute
en tots els nostres fills i els nostres cossos,
assolirem el bé de Deu que crida
dessota terra i els humans no l'ouen.
Regraciem el nostre Deu, oh fembra.
EH dona al ric un rnós• i li mesura,
mes de l'humil escampa dins la vía
el gran tresor que no defall pels segles
i a on els ángels baixen cada dia.

Quan

josEP CARNER.
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utrIctuPs deis catélics

?Ir

de

Povertura de curs
l'Institut
Católic de
(4 de
Sant
Pare
ha
adreçat
la següent
el
Paris,
Cardenal
Amette
i
als
altres ar
al
'letra
i bisbes protectors de l'Ins

n-iat

títut:

Es una mida que Nos lloem vivament
que trobi entre els más rics
dels católics parisencs qui's dediquen al
comerç o a la industria una aprovació
qui, provocant Ilur generositat, els de
termini a proveir a la perpetuitat i al
desenrotllo d'aquestes noves en.senyan
ces.
1 de fet, en quín genre de benefi
cencia podríen ells invertir una -part d'
aqueixes riqueses que'ls ha deparat la
bondat de Deu? Continueu doncs, amb

Novernbre)

a

quebisbes

Cars fills, venerables german.s, salut;
Nos no volem
estudis,
interromputs
per les va
els
que
caCions d'estiu, recomencin dins aquest

benedicció apostólica.

centre il-lustre d'ensenyança qui está
sota la vostra autoritat, sense haver- vos
dat un testimoni evident dels senti
rnents qui Ens animen envers vosaltres.
I per altra part, quí ignora l'estima en
qué Nos tenim l'Institut Católic de Pa
rís, d'aon una abundancia tant gran de
fruits excel-lents s'es escampada enfora?
Es per aquests fruits que Nos us felici
tem, expressant el desig que s'escampin
en l'avenir molt m.és abundants encara
sobre els vostres diocesans.
Pel demés, come fins avui el Nostre
concurs no us ha mancat per la protec
cio d'aquest Institut, de la mateixa ma
no li
nera deveu tenir la seguretat que
mancará tan-ipoc en l'avenir. Que si,
per la nostra 'letra del mes d'agost,
OfficioSissimis litteris, Nos havem se
parat del vostre ressort les tres diócesis
de Vannes, de Quim-per i de Saint
Brieue, a fi de que pog-u.essin ells con
sagrar llurs subvencions al n-ian.teni
ment de la Universitat Católica d'An
ger, Nos ho havem fet a causa de la
urgent n.ecessitat de impedir la mort d'
aquest establiment, i també a causa de
la grandíssirna confiança que Nos posa
en vosaltres.
En efecte, si cada hú de vosaltres
aporta al sostenirnent de l'Institut Cató
lic la contribució a la qual s'es compro
mes religiosament, i en.coratja amb tot
el seu zel els millors de sos diocesans a
una lliberalitat más
gran encara, Nos
estem persuadit que tindrá en proporció
a.mplement suficient els recursos neces
saris per sostenir-lo. Qu'aquesta con
fiança sia fundada, Nos en ten_im la pro
va en aquest fet del qual ens hem infor

vem

ha

1-11re_ntia -211bsoluten

el

nombre

de

les

económiques

i

co

clesigem

confiança l'obra començada: jarnai,
efecte, quan se tracta de la salut del poble
cristia, el socors.de la divina Providencia
en

fa esperar u.lolt de temps. 1 corn a
penyora d'aquest socors, corn a testimo
ni de la Nostra paternal benvolença, Nos
us
otorgam de tot cor, a vosaltres, car
fill i venerables germans, així com al
vostre clero i al vostre poble, la benedic
ció apostólica.
Donát a Roma, prop de Sant Pere,
el 8 octubre 1913, l'any onzé del nostre
nos

Pontificat.
PIUS X,

PAPA

Nosaltres havem cregut sempre que
els católics d'-una cultura era el
millor que podía fer-se avui, i a Espa
nYa singularment, per la causa de la Re
ligió. Aquí, a Catalunya, el nivel' cultu
ral de l'element católic alcan.qa ja prou
altura, sobretot en aquells círcols que
han sigut vivicats pel Catalanisme, regor
primaveral fecondadora de totes les co-.
Pero en altres re
ses de nostra terra.
un
xic
allunyades d'a
gions espirituals
círcols
hi
regna
encara
aquel' es
quests
pantos aixut qui assola les este-pes ibé
riques, aon dins tots els camps, i també
dins el. camp católic, hi prosperen más
que les delicades flors de la cultura, els
carts punxaguts de totes les ignorancies
i de totes les incomprensions, in.clós la
del Evangeli.

.armar

`2.

r>

que

errada a les ciencies
mercials.

4-414

1

poc,

ciencies ensenyades al Institut s'era au
mentat per l'adiçió duna escola consa

Si la rneitat de les energíes que els
católics espanyols han consagrat a de
fensar-se i a hostigar Ilurs enernics amb
les p-ues d'aquest cardessar estéril, les
haguessin destinades a organitzar un
Institut com el de París, avui no g-osa
ríen les nostres dretes
del merescut
descrédit de que gosen entre la gent
qui's preocupa de l'atrás cultural d'Es
panya; i potser no abassegaríen els ele
ments de l'esquerra el rninisteri de In
strucció P-ú.blica en la forma abschita
que han pogut fer-ho, per manca d'altra
institució capaç de influir que no sia
la libre de Ensenanza.
Els católics espanyols han viscut mas
pessimis
sa de negacions, de rezels, de
mes. Sia .efecte d'aquel' cert horror ins
tintiu a tota vida rica i plena, que, pot
ser
per incapacitat de viure-la, serva en
son
fons l'anima ibérica, sia la peresa
mental i la són de l'esperit qui s'adorm
dins el dogma com dins una caverna de
refugi, i s'arrapa a les veritats absolu
tes, .sense cap cura de cornpencire-les,
per Iliberar7se de pensar en cap altra
cosa, el cert és que la cultura inspira
a molts católics espanyols,
quant no la
más glaçada indiferencia, una positiva i
quasi confessada malfiança.
En el fon.s, encar que no ho .diguin,
la miren com una superfluitat. Creuen
encara en la superior excelgencia
de lo
primitiu. No capeixen que la cultura, al
pulir i perfeccionar l'home total, per
fecciona també el creie...nt afinant i ele
vant son sentit religios.Confonen l'inte
gritat de la fé amb una dUresa especial
de cor i d'enteniment, qui sens dupte
se'n aniría amb una millor comprensió
de les coses,—no perden.t-hi rés certa
ment l'honor de la Relig-ió ni el verita
ble esperit cristiá.
Cal que els católics s'interessin per
les obres de cultura, no ja am. b mires
profanes ni solamen.t estratégiques, sin.6
perqu.é germini dins una terra molla ;
ben cuidada aquesta llevor de l'Eva.n
geli qui entre tota casta de males erbe.s
s'está perdent sense g-rellar, o llevant
fruits dessustatsj migradíssims, en tan
tes animes qui no coneixen la rella.
F.

pg
mew

en

tots

elsobts
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rio

tempesta han malrnenat la riostra ten
da; no tenim foc ni aliments. Vollern
matar-nos, peró després hern decidit

<5>
Ii
5-

L'expedició antártica de Panglés R.
Scott, és tal volta la més alta tragedia
deis nostres temps. Ara s'ha publicat
el Diari complet escrit de -1-r-a mateixa
de l'explorador immortal,—curtes notes
traçades amb llapis dia per dia, sobre
tres Ilibres d'apuntacions, —que al morir
va posar sota la sena esquena per pre
servar-les en lo possible de l'humitat.
L'expedieió va ésser sabiament pre
parada i en opinió deis tecnics havía de
triomfar; mes la fortunas mostrá desde
el principi contraria; retards inesperats,
un trinen autornóbil,—esperança més
gran deis exploradors,—que no pogué
servir y mil incidents haurien acabat
amb el ferm voler de qui no.hagués tin
gut l'esperit diamantí. Arribaren al Poi,
mes ja altres els
havíen precedit; aixís
ho deya la tenda deixada per Arnund
sen, el viatger norued «Es una terrible
desil-lusió, din el Diari, i jo'n soc afligi
díssim per mos ileals companys!... hi
hern construít un túmul amb la nostra
humiliada bandera anglesa i(ris hem fo
tografiat... !Y hem dit adeu a nostres
bells sornnis!»
La via del retorn fou via de dolors.
Eren homes: per un rn_ornent defalli
ren; «ara tenim trenta tabloides d'opi
cada un, el m.edi per acabar nostres pa
timents»; peró la feblesa passá aviat i el
nucli d'héroes no's suicida., morí «pel
camí de la victoria», d'extenuan-ien.t, de
fret, d'inedia, a disseq kilometres d'un
di-pósit pie de queviures de tota classe.
«No tenirn es-peranga. Procurarern re
sistir fins a la fi, mes ens. sentim flacs
i la fi no -pot ésser liunyana. Es una
Ilástirna. No puc escriure mes. Per
amor de Den, teniu pietat de la meua fa
milia. R. Scott». Aquestes son les.-álti
mes.ratiles del Diari.
El mateix dia en que les escrigué, el
29 de març rnateix, escrigué cantes a sa
mullen i a sos arnics que donen el cal
fret de lo sublim. Vetaciuí aigunes fra
ses
de la lletra a la mare del doctor
Bowers:

<5E11

era

segurs.

un

deis amics Inés intims

jo estimo

son

carácter

rnerave

llós, lleal, la sena habilitat; la sena
energía. Amb l'aumentar de les dificul
tats en contra nostre, son esperit indo
mable s'ha fet sempre Inés fort. La ilum
de son valor s'ha irradiat sobre nasal
tres... Les vies de la Providencia són
inexcrutables, peró bé hi hanrá alguna
raó perque una vida tant jove, vigorosa
prometent degui ésser sagrada tant
prest... Quin goig den haver fruit amb
vostra_

cornpanyíal Mirant

cap

enrera an
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rir de rnort natural a la via de la victo
ria. Com un moribond us den-iano amb
tot el con que protegiu ma mullen
‚non infant...
Mai he trobat un home
que ames i admires més que .vos, peno
mai he pogut demostrar-vos lo que la
riostra amistat significa per mí; vos te
níeu molt per donar i jo res».
En la lletra de comiat per sa mullen li

els anys passats no hi trobava més
que felicitat. Es només altruista fins a
la rnort, segur de si mateix i pie d'espe
ranga, car estava convengut de que Deu
les germanes baix
vos pendrá a vos i a
la

seua

proteccio».

Les paraules escrites a son amic el
famós escriptor sir Barry, son inarri
vables:
«Vos escric un mot d'aeteu. Corn na
qu.'ajudeu la meua
me práctic us prego
Nos
viuda i mon L11, qu'es vostre
altres ens preparem a demostrar qu'Is
anglesos podem morir encara arrib es
perit seré, lluitant fins a l'últim. Sa
breu qu'hem conseguit nostra .fi arri
bant an el Pol i qu'hern fet tot lo pos
sible sacrificant la nostra vida per salvar
nostres cornpanys malalts. A mi'm sem
bla qu'agá constitueix un exemple pels
anglesos i que'l país deuría ajudar els
'que deixen darrera plorant-los...

din:
((Si Dots, procura que'l nostre ni s'
interessi pels estudis de historia natu
ral. Açó sern. pre és preferible qu'infon
dre-li l'idolatría del sport tant en favor
en -moltes escoles. Sé que tul fans viu
re a l'aire lliure, n'estic cert, peró sobre
tot és necessari que'l Dosis eh guardia
cortra'is perills de l'indolencia. Fés de
dl un home fort, un home rnanyós. jo
m'hi vaig haver de tornar a força de vo
luntat, car, com tu sabs, he tingut sem
pre inclinació a Pociositat».
No més els homes aixís donen valor
a la vida.
El país quels ha donat an el
n-ión rnereix exercir-ne l'hegemonía.

«Més tarcl. Ens acostern a la fi, mes
hem Derdut el valor. Quatre elles de

j0-kN ALZINA

i

MELIS

no

9

«Trabar

manes.

acomnanyat

Aquestes

nitut d'un

nyal aixís
lloc

la ciutat el camp

en

la solitut

en

en

sentir-se
velas

tanes rectes corn

hu

I avui m'adono d'una

llat misteriosament

siga

meu

amor

mira

siga.»

on

"pirámide,
g-urós. Més

festeig

c.,:ol deis

gairebé

peró,

sense

avis. Ara

,esforç

em

era

al pis de

trobava

ciutat;
imaginar ada

deis norticons el replá de la albareda
sobre el riu, amb la estesa •els fruiterars al

rrera

peu.

I si abría el baleó la frescor del

M'era

tant

con]:

l'ale del

riu,

i

en

cel

la g-ent que

circulaven abaix hi trobava el mateix amo
rós oblit que'ns vé de mirar .el -corrent d'un
riu. Doncs, començava l'hora plena .del meu
amor, quan ell ens omple fins el que és
fóra d'ell.
Plá. .del

Llobregat,

cal acostar-se't per

a

conéixer la bellesa 'del cel Que tenirri. asso
bre. I, sense entretenin.-slú gaire, no Los

gaudí

que el

nostre

bé cal

parar-se

fas

massa

pensat,

tarn

com

carninal de

iguals,

cercat

un

tirant

gens ri

que,

fins de brancam com són,
per-6 al acabament,

tapen l'aire,

no

'sota

un

copes

dret fil.

la eixida

enlla s'hi estén el fruiterar de

arbres netits

amb la plana del .riu aui és bre

meus

que fan

a

a

dos

arbres novells amb les

Aix5 pensava el .vespre d'un dia passat
en

portalada, i
més, com

una

enllá,

més

del pertic, i assota, de través,

se

meu.

l'objecte lluny, trobaré el

poc

un

Quin dia aauell que tot
igual perque, fins deixant-ne

el

será

em

;

les

semblen. senyals 'de ple

cm

amor.

de

ja deu haver-hi el riu, se'n

que

a

uns

altres de colors de cendra,

perla

veuen

gris

i

s'espesseixen corn un mur sense duresa.
D'aquest darrer troç bé podríem dir-ne la
albareda, Derque si no tot són albes ho són
que

els més. Les
el cel arnb
deu

ser

seves

secret

ribera folla,

on

puntes

es

retallen sobre

simetría .arquitectónica que

una

llunyaria, perque a la
devegades les canyes i altres
de la

plantes esborren al créixer els caminets, no
pot ser que totes les albes siguin en alça
-da i forma

tant

exactes entre

de la alb-areda termina
nú de plata.

elles. Adarrera

aquell

món

en un

cel

Aix5 al dret del meu camí, perque a ban
da i banda .el plá s'hi estén tant gran Que a
uns

indrets misteriosos el cel se'l fa

seu

es

.entendre la bellesa
.de les lipies rectes, de les nonderacions

pert 'de vista.

simetríes.

olors

D'espatlles al noble, .a. la meitat del cami
que he pres, s'hi aixequen dos grans pla

llibertat, feta de fruiters baixets, de
planters de nlatanes .esllanguides, de tres

en

tu per

Plana
i

tota

riallera

; tota

;

de

les

clarors,

simetría de línies i

de

les

quadraments

15 Novembre 1913
pols flonjos

de forratges d'olor i llegums.
estrem, muntanyes que són
llunyá
A un
sever
i tendre, form.oses, sobretot
color
d'un
.compareixen
entre esquei i esquei de
quan
platanes
iguals
i. rectes.
les

Plana riallera, de les olors que us pene
de frescor, de l'aigua en recs congria
dora d'olors. Aquest nom és poc per elles,
tren

car

identificades

tant les

com

percebeix

van

l'olfat

amb la

com

frescor,

la pell i

tot

el

cós es torna un orgue receptor de la seva
delicia.
Olor que s'alça de l'herba flonja que yo
-9,xeja el meu camí, llaurat deis carros, del
gran quadrat d',alfals proper ; olor dolça que
gairebé es materialitza en sabor al arribar
tal ;cota., i és la 'de tres figueres que la rivada
'del octubre deixá fresques amb les fruites
a mig madurar.
Ara hem deixat el camí de carro i pas
sem

a

d'un canyar per

sota

un

corriol

petit,

cal guardar-se deis coltells de les fulles
ten'clres i le caure, per l'altra banda, un salt
avall, sobre el camp encara no ben sec del
llim 'de la rivada. I aquí, la olor de les ca
nyes tendres que fa pensar en els forrátges
olotins per als bous, i la olor ensucrada
com de regalecia que traspua del moll d'al
guns arbres, i la tebia aroma de les canyes
seques abatudes en jaç o fetes cabanya al
peu del fruiterar que's multiplica llunyá. :

on

presseguers,

pruneres, pereres,

toldos fins

tfde poca alçada

sobre les herbes d'olor i les
Ilegurns, al peu deis camins pels carros. Ara
els fruiters tenen tots una inclinació de fuga
cap a tramontana, la marca feudal amb que
la rivada del octubre els hi Senyalá el ce)s,
i n'hi há algún gairebé agegut sobre la te
ra inflada i aclivellada,
amb arrels enfora.
Per-e) de la vista i de la remor del riu no,
res, fins que enfilant-nos canyar endins ens
el trobem uns rnetres a sota del alt replá
que ja no és fruiterar, sine) marge de tot

hom, o al menys
Aquí, ageg-uts
•

les albes

fines,

més

altes que no res del gran plá, escoltem
riu. Eones estones el seu cant sembla igual,
pero de sopte s'hi senten néixer una mena
'de rebulliments o reeiximents com si anés a
cambiar de tonada o se n'hi barregés una
'de nova; mes desseguida es fon, i altra ve
gada l'armoniós córrer igual.
Aquí el cel es fa avinentíssim, com si els
rnateixos margens que vorejen el riu li ser
vissin •de córrec an eh, i allá baix sembla

badar-se, i

el eriu també

s'aixampla

abans de

guai
tombar per sota
ta a les muntanyes. Abaix, a la riba pelada,
s'hi rnou lentament un home vell, l'únic que
es veu. Arnb el xabec s'acota sobre una
se
nalla que va omplint-la de palets. No em
Costa d'afigurar-me en ehl el meu avi mort,
prim i alt, encorvat pel vinclament de la
el pont de metali que

seva

alçada,

COM: era

als 'darrers anys, quan

encara no el podíen deturar de baixar al riu
per a donar un cop de ni.a a la estacada pro

tectora,

o

mai siga sinó per

a

cistella, cansant-se de les feines
garbellar al terradet un reste
de grá, o tallar alguna Ilenya sota la des
traleta assegut davant del piló, després de
haver sigut tota la vida joiós o adolorit pel
voler invisible del riu. I ara .aquell vell que
la gran boca del cel i del riu el fan ínfim.,
treballant amb aquella lentitut qui és el rit
terar

una

de vell,

me

de

de la perseverança,

omplir al fruí

viu el

torna

cm

tofa deis cabells. I en cap llibre
he trobat una força gran i misteriosa com
la que, deturat en aquest indret se'm beu els
pensaments i'm fa sentir afermat a la meya
terra aguantat per la má. de Deu.
lo per

De
el

Joa,n
L'esculptor

Joan

En

rrer

sentat

i infla la

als catalans arnb els

Nicolau

mereix

en

el

En Joan Bonell
simbolitzar

en

ser

fortit

figura

en

una

de

com

Nicolau, qui

es

la

meva

mida,

s'ha

en

canta.

propo

de vida. la

seus

•

capital
cel del art,

de lo molt que ha fet la
per brillar
manca

la Naturalesa per dar

els més

del foc deis

mostra

Catalunya

-descobreixen la

a

en

el

d'homes dotats

per

l'art l'essencia divi

que dernan.a.
En Joan. Bonell Nicolau será: el qui obri
rá -de bat a b.at la porta al secret inefable
de la Bellesa, per a que surtí "deis tallers,
en els quals nia per manament del cel, s'es
campi arreu per carrers i places i la gent
,el pug-ui coneixer.
La naturalesa ha dotat al novell esculp
tor d'una manera que traeix la predilecció
am.b que'l tracta. La vida "de l'istil i de la.
visió madura en el cor deis artistes a copia
de tempS, i sois la força 'dels anys u dóna la
saó calguda per ser desitjada per aquelles
quatre ánimes que's nodreixen amb la mel
de la bellesa i ni el ireball ni la constancia
tenen prou poder per fer venir abans del
temps, marcat a dalt, la maduresa esperada.
Artistes hi han i hi han hagut, que havent
'deixat el treball, p.assen anys i anys allu
nYats de la tasca que engendra l'art, i al re
-pendre de cop i volta la seva feina anyora
da se troben dotats d'una visi6 tant plena
de vida que no l'hauríen gosada a demanar
sinó després de moltes penes i treballs.
La vida de l'istil, de la visió d'En. Joan
Bonell Nicolau, madura, no amb els anys,
sinó de día en dia, i xnentres treballa se li
"veu madurar a les man.s, corn si el ceI li
re
gués amb aigues mai .plogudes.
na

Verdaguer.
qui han vist amb els seus ulls la
creació del artista, han sortit del suntuós
taller d'En Joan Bonell Nicolau, amb l'es
perança de que, al últiM, la noble i podero
del gran

Tots els

a

mi l'home que viu i el que

ciutat de Barcelona Huirá per primera
a la vida
una estátua filia de la ve
ritable inspiració, ben .diferenta per cert 'de
les que ha" Iluít fins ara, filies del cálcul
de la intel-ligencia, les quals malgrat ser

l'armo

Vinticinc anys fets, oferts tots vinticinc l'un
l'arrera de l'altre, al art qui és la seva vera
idolatríai, i a cada esforç per deixar llesta la
obra de la seva ardenta joventut, s'ha lien
çat al trevall recitant poesíes del immortal
poeta catalá al qual el monurnent és endre
çat, com si volgués inflamar l'estátua de la
poesía mística, a.mb l'essencia divina deis
cants

en

sa

pel Jurat
concurs obert pelomo

mig

acció, i per mí el parar
ja és un començ d'espi
Ara l'amor de la plana aviat

tvegada

i escullits

estátues. plenes

al bell

la

a

gue

JOSEP LLEONAR T.

pre

Mística, la Herbica i la Popular, ha
enllestit la primera en la qual l'inspiració
'del artista s'hi presenta com: un veritable
devassall, perque el jove i ardit creador ha
la

pel

seva

coneixement fets

Poesía

parit

com

tercera

dia

m'escampa sobre la ciutat. I será Ilum que
paraules que senti i les que
pug-ui dir jo de'l que l'amor em d.icti. Perque
havent-me banyat en tot l'heroisme i tot el

nument.

sa

la

un

se

és, ha assolit figurar en la terna
'd'.artistes qui es disputen la gloria d'alsar
pedra sobre pedra un monument al immor
tal Verdaguer, essent consid,erats els treballs
!dignes .de ser
qui ha 'de fallar

sota

m'il-lumini les

com

coronats

ciutat

el que estimo

ritual moiment.

,

nensaments

seus

vestits de grandesa, enmotllats
nía i fosos en bronzo.
Jove

d'un dia amb

festeig

onell

Bon.ell

farina,

a

diada heroica, és per mí aquest
cada home viu de fondre's amb els

elernents de la
me en

fusta a cops de
el mártell fa saltar i bailar la vida sobre el
marbre, i am les mans pasta el fanc al qual
infón el seu ale ardent COM el forn que

pa

del gran
soc ara

una
car

homes, que desbasta la
destral, qui amb l'escarpa i

el

retorn

pla avial,

cátedra d'un Inés savi que ell,

creador de deus i

cou

una

nit de novembre. Com pel savi

meu

avi.
Diada de festeig arnb les ribes del Llo
bregat, dolces i amargues ! Per-6 l'amor no
se'm detura pas en l'afalac deis sentits, anc
que aixe) siga molt.
Ja més cap al poble m'he aturat da.vant
del rec a un indr•et que per mí és un món,
una
fita que el gran Alexandre no hauría
pogut estimar-la menys que la de sa victo
ria més gran, i que jo la estimo més. Per
que en aquel' indret del rec, el meu -pare,
•de minyó, gran nadador com era, anava a
ofegar-s'hi al arribar a un xuclador si no
fós que un vianant el tragué a flor agafant

que ja té Ilestos per aital obra,

ho sembla.
sota
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La Naturalesa ha dat al
rnerenc

i nit

en

totes

la

les facilitats

esculptor pri
combatre dia

per

conquesta de la Bellesa. Els pin

cans, les- caderneres iels verdums que vo
len per les estrofes del celestial Verdaguer
i els que

la tardor

canten per

les

a

vores

del Llobregat, poden refilar tant bé com En
Joan Borlen NiColau, peró més, no, perque
les obres que té acabades pel monument

'gran

del

poeta u

neixen

i els refilets

cant

en

a

les

mans

com

marbre,

teja

i tremola scita la ma del

el bronze'i la

pedra dura
artista,

a

les

del festós

vores

sigui

remor

ha fet

de les

santament

seves

aigues.

FRANCESC

el

PUJOLS.

pan
C. Riba. Braeons

com

la gorja delicada de les caderneres que
Lloat

encomanar-li el
monument de
l'immortal Verdaguer, que
suaun-ient com el Segre i el
cantava tant
Llobregat, áquests dos rius, respecte als
quals En Joan Bonell Nicola.0 faría una
gran cosa si'ls hi enlairés, tant a l'un com
a l'altre, un monument que immortalitzés la

gloria,

la gorja dels aucells,

i el

ten
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Les

Llobregat.

diví, i la seva
joventut assaonada. Catalunya áots l'encís
de la seva facilitat baixada del cel i de la
aquest home

Bucóliques

de

Virgili

Se troben de venda a la Llibrería
Verdaguer la la nostra Administració.
Preu: 2 pessetes

ratllar el servei electoral que sos fidel han
fet al govern, pero aquest no n'és menys
conscient. No hi há, hagut pacte, sinó intel
ligencia tácita, i els efectes ne serán du
rables. El govern

relleu aquest
s'havía

costat

veritat

en

ricalistne. Per

tot

de les

coses

qui

se'n

vuitcents és Panticle

arreu

del

món

nota

se

manifesta reacció beneficiosa pels

una

«FE há

un

altra

victoria,--diu

Le

ca

Temps,

apropósit del triomf de Giolitti a les derre
res eleccions celebrades a Italia,—una altra

desapercebut

més que obtenent el

qui no's veu, i de la .qual sembla
que a ningú li agrada parlar : és la deis
católics. Si Giolitti triomfa justam.ent, el

hibició de l'ensenyança religiosa dins les es
coles.
«Se creu saber que de 270 diputats de la.
futura rnajoría elegits a l'hora present, 120
al menys, o sia la meitat, han suscrit aquesta
condició. Aquest fet té un abast molt dis
tint que l'entrada a la Cambra de una dot
zena

de

diputats

novellS amb aquesta

ti

'victoria

queta de católics

Vatica

tranya el
mani
festar i d'arborar una bandera que de de
fensar els interessos reals de l'Esglesia. El

clarats

está mal satisfet. Els católics de

no

eren

dins

bre *de deu. Se

Cambra

creu

que

tini serán vid: i cinc, i
llur nombre real.
electoral

o

pontificies,
ra.

per

després

encara no

Alguns,

per

en

nom

de l'escru
és aquest

declarats, a la qual
Vaticá, menys desitjós de

nombre

Inés l'etiqueta conservado
l'importancia de
católica, no és pas la xifra deis

recentment

de manifest les direccions

en materia política : el «non ex
pedit » mantingut en principi, peró l'autorit
zació, de la qual els bisbes són jutges, de dis

totes

concurs

les

principi :

«El

gran

contingents

—

concurs

qui

—

no

era

deis clericals. El dia que

a llur destí;
d'aquests desapareixeríen...»
Aquest diagnóstic d' un diari llegidíssim
prova que's pot parlar d'una victoria que

plauría abandonar els moderats
una

gran

no's

veu

Dart

pas, d'una victoria católica.

«Per ésser

lamentan,

sensible,

ta

disminuíts
cara

vint

complet

ens

resta

la dels
cada

a

republicans.

republicans

italians

no

quadre par

;

desfe

una

Poc

electoral,

retoza

Montecitorio

a

aouest

en

mencionar

a

eren

poc
en

avui són deu. Els

són més que

un

par

tit históric.»

Lo que serán amb el temps els republi
espanyols.

cans

respecte per leS instruccions

del Vatica

en

al

han

oui formaven la majOría d'ah- i formarán
la de derná.
«Nostre corresponsal de Roma ha posat

posar el

poc. Per al

conveniencia

"Lletaníes profanes"

diputats, és la influencia que els electors
d'aquesta opinió han tingut sobre la sort de
tots aquests candidats
Iliberals, moderats,

encara

als

ex

electorals católics és més considerable que
en la Cambra anterior. El Vatica evita sub

Perb el que constitueix

la victoria

d'aquests obligats

és

m.assa

tra part la prempsa italiana, després d'haver
fixat primerament la seva atenció en l'exit
dels socialistes, comenca a senyalar aquest

desinteressat

Decididament, una
amb l'esperit del

de les eleccions.del qual

parlat

partit lliberal, reconeix el «Messaggero»,
no ha pogut
salvar molts de sos membres

A Italia
van

ca

una

resultat

La reculada de hanticlericalistne

té necessitat deis

no

vegada per intervals, un dia de
elecció ; en la política d'expansió que ha
inaugurat, en aquest Orient qui sembla ésser
la preocupació italiana de demá, l'element
católic és un auxiliar preciós que el minis
teri tindrá compte de no descoratjar. En
el curs de la próxima legislatura, no hi hau
rá a Italia política anticlerical, i tota cam
panya parlamentaria per lleis d'aqueix
are ha sigut monta en son germe.
«Ilem cregut que havíem de posar ben de
tólics

de

tots

els

circumscripcions

vots
aon

católics
un

can

didat rnoderat estiga en perfil d'ésser ven
cut per un candidat revolucionan. Els cató
lics i llurs caps, han obeít les direccions
pon.tificies, pe/1') han obeít políticament. Han
donat llurs vots mitjansant garantíes : el di

den Caries Soldevila
Petit i gloriós de color i de sabor, com
les maduixes qui es fonen dins la boca i fan
aquell perfum, aquest llibre és tot ell un
himne a la paraula clara. Gran joia és que
els joves poetes pugin ja alliberats de la ma
lura romántica, peró an aixo tantmateix ja
,.

hi

erem avesats. Lo més gloriós-és- que fins
la darrera roncanalla del romanticisme, la
follía de la paraula obscura, sia ja fóra del

llur abast.
En Caries Soldevila, el jove poeta de les
«Lletaníes profanes», és un amabilíssim
faedor de petites claretats, no per petites

putat

desjectívoles,
d'alta inspiració el

jecte de llei escolar o social de carácter
anticatólic, per exemple el divorci o la pro

del cel—fácil al percebre—a les hurnils gra
cies de la terra, qui s'esmunyen a la vista
'deis qui ao tenen l'esguard inspirat.

elegit amb llurs conc-uss, ha tingut que
obligar-se a allunyar de la Cambra tot pro

gens

obra de saviesa és i
limitar l'en.orme claretat
car

I amb aquesta claretat tranquil-la i plá
no mai tumultuosa, En
Soldevila cla

cida,

rifica l'amor arnb l'encís del cant. Tota fo
llía -de grandesa, de vaguetat, d'indecisió,

d'enlluernament, tant amades deis román
tics, és fuita davant la llum modesta i sa
nitosa de les coses humils, de les tovaIles
en la taula parada per l'Amor, de les
ma
duixes qui dormen damunt un llit de fulles,
del corriol

que passá spvint junt amb l'ama
de les roques saccejades Dels infants per
tal d'obtindre'n plujó de maragdes, de les

'da,

llenyes- seques qui crepiten en la llar severa‘
i patriarcal, del nacre deis rosaris, transpa
rent

de besades.

Car

no

cal dir que _En

Soldevila

canta

(canta ? no diríem més bé dedica?) l'amor
humana, l'estimada, que és sens dubte la
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més digna de dedicació de totes les coses
-de la terra. Ehl és jove i somrient i moral !
sa manera poetica é.s tantost vella, tantost
"va,

el

peró

seu

será

poetic

seny

ració.

dubte

sens

del tot,

nova

sia arribat

plena madu

a

imitant,

No és pecat començar

rimitació

siga l'alcaprem

per

-I

quan

Comedla

sois

enlairar-se

a

EECENA

Tot eh l flaireja a Maragall, per la elegant
negligencia de la forma i per la expressió

Matí. Tot és monóton,
una

pluja

sentirnent ciar :
és gris,

tot

igual,

monótona i

cel de plom, monótonament llis.
Avui creix ton record omnipotent ;
creix, creix, i es fa visió que té quelcom
un

de foc

en

Avui el

d'aquest arnbient.
somrís—aquell somrís !—

la fredor

teu

i l'auria

de

serenor

haurien jo

esguard

ton

sé quin

no

nou

encís.

Pero sobre aquest fonarnent de l'imita
ció maragalliana, En Soldevila hi vesteix la
propia personalitat que jo he cregut expres
dient que la

sar

seva

obra és l'himne

paraula clara. I aquí clara no
ment intel-lig,ible,
sinó també

la

a

vol dir sola

concreta:

li

mitada, flairosa. No hi há por en dir-ho.
Ara rai que ja la sabem la valor de la lirni
tació. Justament en saber limitar en un pe
tit

símbol

deis

grans

l'expressió

de les g-rans idees i

sentiments

rau

manta

vegada

el

a-,etes, de Nf©a V. Gegol

(Continuació)

la conquesta de la propia personalitat. Y
aixó és lo que hem vist en el nostre poeta.

directa—sense ironía—del

elne

Chiestakov,
CHLESTAKOV.—Aniría

sol.

una mica malam_ent
negava en absolut a donar-me dinar.
Que'n tine unes ganes com mai n'havía tin
gudes 1 si per ventura comereiava amb els
meus vestits?
Vendre per exenaple els pan
talons? No, val més fanaejar una mica, peró
tornar a casa a la moda de Petersburg. Es
una llástinaa que Jochin no
hagi volgut llo
garme cap cotxe. El diable m'eraporti, Que
no estaría gens mal
tornar a casa en cotxe,
fer-me carrejar en tal diablo de manera per
sota 'ls baleons deis
senyors propietaris vei
nats, amb ele fanals encesos i al darrera
Ossíp de horda. Quín enrenou quan jo em
presentés! «Qaf és, quí és?» I el lacai entra
(es posa encarcarat com. 2L12, lacai): «Ivan

si

es

Alexandrovitx Chlestakov,

'de Petersburg,
manea rebre'l?»—Peró
que se saben aquests
boeins de pagesos aixó que vol dir: «manen
rebre'l?»... Hu, a casa d'ells, que hi rodi al
gún troç d'hisendat, el primer ventre del
país, que simplement s'empeny com un ós
dret cap a din.s el saló... Hi topen amb una
bella filleta i Ii dieu: «Senyoreta, gosaría
jo...» (es frega les mans i fa una inclinació
de salutació.) Uf! (escup.) Fa frastic i tot, tan
tes ganes de menjar.

merit deis homens.
Es clar

-;

que

an

Iii han

col-laborat

Soldevila,
elements, entre

per

altres

En

els quals cal comptar

en primer terme la de
puració de la Ileng-ua feta per els nostres jo
vens, senyaladament per En Carner, i l'ár
dua conquesta de la discreció en el gust, en
la qual ha devingut gloriós en Xenius ; peró

el

nostre

rner

en

poeta és

fondre

estat

tots

tal veg,ada el pri

aquests elements dintre'l

g,eni poetic, per oferir-nos una primera mos
tra, no superada encar per ning-ú, de poesía

discreta

i clara. Ehl ha comencat per bon
camí la con.questa de la terra gloriosa de

l'ensornni,

que

per

ehl

que la

d'aquells camps
en
presencia de l'amada,

ha d'ésser altra

no
en

li

primavera

encomanen

que,

aque

lla plácida alegría de sebre que són seils.
Bé ens peinietra, peró, dir-li que tot fent
el

lluminós camí,

caldrá que deixi

qualque

petita romanalla que encara li queda de la
lectura deis poetes tumultuosos, com per
exemple la diptongació castellanitzant de
cenes vocals que

distin.tes

en

catalá formen síl-labes

visió, gloriós, diamant, tebior,

són

bon catalá mots trísil-labics. Llevat de
aix?) i de algún epítet indiscret com aquell
de les
éPiques cingleres; vera excepció en
eh l qui és un
excel-len_t adjectivador, el lli

en

bret d'En Soldevila és un gerricó de cris
tall no ben
ple, d'aquell vi llurninós i fort
Que

sois la

ESCENA VI

aquesta estilització de l'es

tetica maragalliana feta

riostra terra

lleva.

CARLES

DE

Chlestakov, Ossip, després

i qué?
OssrP.—Ara porten el dinar.'
CHLESTAKOV (aplaudeix i fa saltirons so
bre la cadira).—Ara el porten! Ara el por
ten! Ara el porten!
-=-3ER.v5.z1 (amb plats i un tovalló). —L'amo
din Que és la última vegada Que us entaula.

CHLESTAROV.

—

Bé l'amo, l'amo

..

Que

se

les guardi per dl aquestes plasenteríes...
Que hi duus aquí?
SERVENT.—Sopa i rostit.
CHLESTAKOV•— Qué? Només dos Wats?
SERVENT.—SÍ, 12.0MéS dos.
CHLESTAKOVLa cosa absurda! Aixó el
rneu estómae no ho comporta! Dignes-1i que
aixó és inoit... massa, poqueta cosa!
SERVENT.—Dones l'amo encara din que és
—

massa

cosa.

CHLESTAKOV.—I salga, cóm no n'hi ha?
SERVENT.—De salga no en tonina.
CHLESTAKOV.—CóM que no en tenia? Jo
mateix he vist, tot passant per da,vant la
cuina, com n.e coíen una abundancia... I
avui dematf al menjador hi havía dos ho
menets tots rabuguts, que menjaven moll
altres

coses.

SERVENT.—Sí,

en

tenim 1

no

en

tenim— se

gons.

CHLESTAKOV.—Cóm que no en teniu?
SERVEN'r•—MOlt senzill,—si nó, 710CEELESTAK01.7.—I de raolls, i de peix, i de
eostelles?
SERVENT.-0, són pele personatges.
CHLESTAKOV.—A1 imbecil.

CEELF.STAK017.—TU,
MONTGOI.

el servent.

CHLESTAKOV.—Bé,

Perqué ells

mengen i

poreell abominable...

jo

no

menjo? Perqué,

el diable t'emporti, jo no puc? Que elle no
eón viatgers igual que jo?
SERVENT.—Sí—peró eón tot una altra cosa.
CHLEsmAR.ov.—Cóm una altra cosa?
SERVENT.—SÓII correctas, tal coro_ cal! Elle
—aixó és a la má—ells paguen.
CHLESTAKOV.—Amb tu no s'hi pot enrao
nar, ets un imbeeil. (S'aboca la sopa i co
menca a meniar ) Quina sopa és aquesta? Es
aigua clara, el que has abocat a la sopera;
no té cap
gust del m.ón, només put. No la

vull, duu-me'n una altra.
SERVENT--Ens l'endurem. L'amo ha dit:
«Si no la voleu_, bé, no cal
CHLESTAKOV (retenint el plat amb la met).—
Bé, bé, bé deixa cap-cigrany! Em serabla
one't préns massa col' amb ele hostes, tu: jo,
arnie, sóc de mena molt diferen.t! Amb mi,
t'ho aconsello, amic... (menia). Déu naen,
guíala sopa! (Mena-a més). Juraría que cap
»

homo del món ha naenjat mai una sopa com
aixó: en coraptes de les llunes del brou, plu
metes. (Talla la gallina). Ai, ai, ai quína
ga
llina! Porta el rostit!—Ossip, aquí hi ha en
cara una mica de sopa,
prén-la. (Talla el 9'ÓS
tit.) Quin rostit és aquest? AixO no és pas
cap rostít.
SER.VENT.- Dones, cra?, és?

CHLESTAKOV.—E1 diable ho sab qué cosa
és, peró no rostit. Massa que ho veig, és una
destral rostida, peró no pas filet de bou.

(Menia). Bargants,

canalles! Cóm man.tenen
els hostes!.. Se m'arruinar&n_ les barres, no
més que en mengi un mós. (S' escura les
dents amb el dit). Infames! Més dura que
una escorga! Es impossible de
menjar-s`ho;
fine les dents se'ris tornarán negros anab
aquestes menjades. Perdularis! (Es torea la
boca amb el tovalló). No hi ha rés més?

SERVENT.—NO.

CHLESTAE.OV.—Bargants,

salga,

innobles! Ni

cap

pastig! La zent inútil! Veta,quí
com plumen ele viatgers!
(El servent despara Za taula i se'n emporta
ele plats juntament amb Ossip.)
ni cap

ESCENA VII

Chlestakov, després Ossip.
CHLESTAKOV —En bona fe, corra si no ha
gués menjat rés; aixó encara ra'ha sulfurat
la gana. Només que tingués une
qua,nts ko
peks dins la bossa per fer-me comprar un

llonguet.
OSS/P (entra) —Vetaquí
no

arribat el batlle,
sé per Qué, que s'inform.a i demana
per

Vos.

CHLESTÁKOV (amb un surt).
Ja ho téns!
El cap de bou del fondista que ja
ha anat a
plánye's! I qué, si em tanea efeetivament a
la presó? Maleit sigui! 1 si provava
de noble
manera, potser que jo cense protesta..,
no,
no, no ho faig pas. Per aouesta
ciutat hi ba
doouen_ ofieials i gent a tot arreu... jo que
ele- he volgut en.senyar
que cosa és el bou
tó, i ja he ccmengat de fer l'ullet a la
filia
—

de un comereiant... Aixó no va... Perb
qué
pen.sa, córo_ gosa a la fi i al cap? Qué sóc jo
Per ell, un eomerciant o
un menestral? (S'en
coratja i fa pit enfóra). Li diré
dretament:
«Cóm. goseu? Amb ouína mena de dret...?»
(La balda de la porta es belluga;
Chlestakov

s'arronca.)
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Chlestakov,

el Batlle i Dobtxinski. El Bat
pas i s' dtura. L`ÚTL i l'altre es mi
ren
esporuguits una estona, amb els ulls
molt oberts.
lle fa

un

BATLLE

(encoratjant-se i quadrant-se

tarment).—Tine

l'hon.or de saludar-vos!
CHLESTAKOV (inclinant-s e).—Bou dia.
BATLLE.—Perdoneu.
CHLESTAKOV.—De rés, de res.
RATLLE.—Com a baffle 1 cap d'aquesta ciu
tat, tino el dever de vetllar, que als foras
ters i a les persones d'altura no se'ls faci
-

ca
han inventat els m.eus enemics; són gent
pagos d'assassinar-me 1 tot.
CHLESTAKOV.—I qué tino que veure ami)
eh?... (reflexionant). Jo no comprene per que
me'n parlen deis vostres enemics, de la viu
sub-ofi
da de un sub-oficial... La dóna de un
cial és tota una altra cosa, peró a mi no teniu
pas dret d'açotar-me, no gosareu pas ni de
molt Ilany... Només aixó caldría! I ara! Us

1913

BATLLE (apart) —O quina peça refinada!
Miren a ón apunta! Quínes boires deixa
anar! Que s'orienti qui voldrá! Uu no sab
per quin cantó anida. Peró ho provaré, que
vagi a ón vulgui. El que será, será, tant si
encerto coro_ si no encerto. (Fort.) Si efecti
vament teniu manca de diners o de qualse
vol altra cosa, estic disposat a servir-vos.
El meu deure és ajudar els forasters.

reneteixo que pagaré, peró en aquest nao
Ju.stament perxó
ment no tina cap diner.
sée ara aquí, perque no tino ni un kopek a

(Seguirá)
Trad. C. R. B.

la bossa.

cap tort.

CHLESTAKOV (a la primeríabalbuseja, peró
la fi parla alt)
Qué hi faría jo?.. No és
pas culpa meya... arab tota seguretat... pa
garé..: m'enviarán de casa el que... (Bob
txinski mira per l'escletxa dela porta). Eh l sí
que en té la culpa: cm dóna un bou dux cona
a

una

viga;

i la

sopa—el diable

Congrés

Primer

—

d'AA Cristiá,

a

Catalunya

e

1'.rt

0.11.17.17:•••=02.174.1.1

spiritu

fici

sab que hi ha

1

abocat, que he tingut d'aviar-la per la fines
Tots els dies era tortura per fam... El té
cosa mal vista: fa olor de peix, no de
té. Per qué dones jo... Encara aixó man
tra.

és

V

una

Lo

cava?

BATLLE (esporuguit).—Perdoneu, la culpa
us die que no és meya. La carn del nostre
mercat serapre és bona. Són els marxants de
Cholgorov que la duen, gent molt honesta,
de conducta molt moral i exemplar. Jo no sé
pas, en bona fe, de ón se la tren la seva cara.
Peró si né... aleshores... em permeteu que us
Droposi de passar a un altre allotjament?
CHLESTAKOV.—No, no ho vull! Ja sé jo qué
cosa vol dir «un altre allotjament»: aixó vol
dir—a la presó. Peró quin dret hi teniu? Cóm
goseu?.. Perque jo... perque jo. jo sóc fun
.

cionari
jo...

a

Petersburg... (coratjás) jo... jo...

Oh, Déu sant del cel,
BATLLE (apart).
ira! Ho sab tot! Aquesta maleida gent
del coraer9 li han con_tat tot!
CHLESTAKOV (cada vegada més coratjós).—
Per cap de la ciutat que sigueu 1 per m.és es
camot que dugaieu—no hi aniré! M'adrearé
directamen.t al ministre! (Bat amb el _puny
sobre la taula.) Quí sóu Vos? Qué us heu
—

quina

pensat?
BATLLE (redrecant-se i tremolant de tot el
Gracia, gracia, no cm perdeu! Tin.e
1 mainada.., no feu la desgracia de

cós).
un

—

pobre fimeionaril

CHLESTAKOV.
No, no vall pas! Només
aixó maneava! Qué se me'n dóna? Perque
Vos teniu dóna 1 mamada jo tino d'anar a la
presó? El bell fonament! (Bobtxinski guaita
per 1' escletxa de la porta i s'amaga astorat.)
No, us en regracío hurailment,no ho faré pas.
Per inexperiencia,
BATLLE (tremolant).
—

—

Déu raeu, per inexperiencia. Manca de ca
pacitat per un cárrec tant difícil... Volgueu
judicar vos mateix: el sóu no arriba per té i
sucre. I si hi han hagut sobornacions, orejea
que pures bagatel'les: coses per la taula o
-per guarnir vestits... 1 en el que fa-a la viu
diuen
da del sub-oficial, la marxanta, que
que l'he feta agotar, és una calumnia. Ho

Oyith1 Cada
Rambla deis Estudis, núm. 8

qual

demostra la necessitat que té de

direcció l'esperit artístic. Los antics es
criptors compreníen en un mateix con.cepte,

una

expressaven amb
el vent. Perque
tenen

moltes

un

en

qualitats

mouen, transporten,

mot l'esperit
l'esperit i el vent

mateix

realitat

comunes.

Tots dos

serenen, fertilitzen

;

o

dissipen, empesten i assequen i ma
ten, segons con són, i la direcció que te
nen.
1 dins del concert universal, tots los
elements que l'integren, han de seguir la
trajectoria exigida per a la finalitat del lli
natge humá aquí a la terra, que aspira a una
sublim unitat d'esperit en la perfecció.
enrunen.,

no

heu de

Senyors, que aquesta uni

creure,

d'esperit signifiqui una limitad& perque
la perfecció és infinita, puig és una manifes
tació del Ser essencialment infinit, i així
és que dintre d'aquesta unitat, per centuries
i centuries que'l món duri, no li faltará mai
l'esperit artístic ample espai per a volar,
tat

i la

verdadera

hará caires

creació artística sempre

nous

de la bellesa per

a

tro

mani

amputació, una disminució de l'esperit, sinó
necessari per a arri
un aussili, un aum.ent
bar a la perfecció : sens la batuta del mes
tre fóra impossible la armonía, i amb ella se
obté l'agradable concert de sers diferents,
independents l'un de l'altre, pero amb uni
tat d'esperit.
Per la unitat suspiren totes les criatures.
Lo sentiment de la unitat nos ha juntat aquí
en lo present Cong-rés, ell ha constituit les
ciutats i ha sigut lo generador de les na
cions, i és lo propulsor de aqueixa entitat
immensa, que anomenem la humanitat, per
la qual amb sospirs de son amantíssim Cor
pregava Jesús, Senyor nostre, al seu Pare
celestial. L'Art és un gran medi d'unió, per
que l'Art, com deja, estimula a l'amor,
amor

uneix. Els monistes,

unitat moral
les parts del

tral; de des los trágics i cómics grecs als
moderns espanyols, francesos i inglesos ;
lo contrast en. la visió de la humanitat entre
i 'Cervantes ; i veurem clarament
_la immensa varietat que cab en la produc
ció artística, sens que hi hage cap necessi
tat de moure's mai del bell horitzó, aon do

les coses, i

perfecta
direcció no

mina la
La

armonía.
vol t'ir

limitació,

no

és

una

s'anome

los

Considerem, Senyors, les
diversitats de la visió poética de la vida hu
mana
de des Horner, en sos poemes hele
nics, El-1s ais poemes provençals d'En Mis
festar als homens.

com ara

inaterialistes, per a dissimular lo seu
rebaixament, senten aquest impuls de la uni
tat, peró no tenen prou forces per a arribar
a la seva compren.sió. Tota la universal exis
tencia té un mateix principi i un mateix fi, i
el llinatge humá és com lo vincle que dóna
nen

a

la existencia mondana

:

totes

món per raó
les habita. L'univers és hú per

globo

formen

un

'de l'home qui
l'home, i la humanitat és una per Deu.
Per consegüent, Deu és la regla de totes

ra6
dels

totes

les

per

coses

una

intrínseca

Ell,

i aixe, és la

essencial de la armónica

coexistencia

necessitat

sers

se

que

refereixen

anomenem

a

l'univers. I per lo

mateix que aquesta immensa unitat deis

sers

té per aglutinant un amor infinit, puig Deu
és amor, segons Sant Joan, essent l'Art un
medi d'estimular l'amor en lo cor dels ho
mens, és clar que son ofici espiritual és es

tarda Té-colleert 1
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pel món la eficaç influencia de la
bellesa, per lo qual tothom reconeix que l'
Art, quan segueix la direcció indicada per
campar

la seva propia naturalesa, suavitza en gran
manera les costums deis homens i és un

fautor indubtable de civilització. No és per
ventura una de les aspiracions de la civi
lització, no és un desig explícit del nostre
redemptor Jesús, la ,unitat espiritual del nos
tre llinatge, unitat que significa no una am

putació

deis

sers

particulars,

no

una

cohi

bició individual, sinó un complem.ent i per
fecció de la seva naturalesa-? La armonía
universal, lo concert de les veus de tots los
sers, tant animats com inanimats, lo ma
teix del cel que de la terra, lo chor immens
de la creació, de la qual, com canta lo sagrat
poeta hebráic, se exhala un himne al Cria
dor de

totes

les coses,

no

és

com.

una

Iliçó

espiritual que l'Art humá ha de
cumplir aquí a la terra ? La unitat divina de
tots los elements de la creació, que existeix
solament en l'ordre de la Veritat, sinó
no
que també en l'ordre de la Bellesa, és una
manifestació inefable del Ser, de qui deriven
tots los altrés, los quals tenen per finalitat
un
enamorament perdurable, segons ense
nya la revela.ció cristiana, en conformitat
amb les aspiracions de la nostra naturalesa.
I aquesta armonía universal, de la qual l'
Art és també un element, la expressá En
Núnez de Arce, amb los següents versos :
de l'ofici

•

templació de l'ideal, per medi de la qual
l'artista obté la inspiració, aleshores és im
possible perque l'ideal no existeix, Si se'n
parla és per un pur convencionalisme, pe
re) sen.s vida; i l'Art se converteix en artifici.
I avui, Senyors, convé estudiar aquest
assumpto, que está íntimament lligat amb
la religió, puig epdsteix una tendencia que
així com considera que la religió és un fruit
de l'esperit humá, que a l'home no li vé de

fóra, sinó que neix: i se forma en les interio
ritats de l'ánima ; així també fuig de con
siderar a l'Art com de descendencia divi
na, com un resplandor de lo infinit i etern,
com un ressó de l'armonía vivent, com una
in.terpretació de la bellesa difundida per tots
los sers animats i inanimats; i vol dar als
grans artistes una potestat personal, abso
luta, superior a la Llei de la armonía uni
versal, a la Llei de la naturalesa, i els ca
lifiquen de super-homo, i els fan de més
alta categoría que la Iglesia i la mateixa re
velació cristiana fa als profetes, als qui re
coneix inspiració sobrenatural i divina ;
puig lo profeta únicament transmiteix la
divina, i el super-homo, segons aques
doctrina, té la llum propia, i així com lo
profeta verdader sernpre está en perfet pa
ral-lelisme amb la naturalesa, lo super-ho
mo vol reformar la naturalesa humana, i
fins. capgirar-la, i es creu que eh l porta lo
llum
ta

motllo del bé i del mal, i que la societat
ha de

Arpa

es

la Creación, que

en

la

tranquila

y

no

eterno y cántico sonoro,
hay murmullo, ni rumor, ni acento,
en tierra, mar y viento,

que del himno inmortal

no

forme

coro.

Perque encare que l'Art és com una crea
ció humana, aquesta creació Iluminosa deis
fills d'Adam, no és altra cosa que un res
plandor de la Ilum divina que la naturalesa
i la revelació

comuniquen a l'homt,

i de

con

següent és corn un ressó de la veu divina
que continuament parla als homens i els 1.1lumina i consola. No en vá, arnb consen
timent unánim, los pobles han dit que en
l'Art hi havía un quid divinum, i de ehl han
servit per a elevar a Deu lo seu esperit ;I i les
gran.s

artístiques són totes
Deu, perfecte o imperfectament

manifestacions

dirigides

a

subjectar-se

a

la

seva

intel-ligencia

sobirana.

qui yo
despenyaren mise

Mes la vella faula deis gegants

inmensidad oscila
ritmo

con
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cel,

líen escalar lo

rablement
ens

i

trencant-se

relaten los

es

el coll,

nostres

el fet que

o

1Libres sagrats de

aquells qui volíen alçar una torra que arri
bés al cel, resultant d'aixó, no entenent-se
els uns als altres, que vingué la confusió
de llengües, són cassos típics que's repro
dueixen en totes les bogues en que'ls ho
rnens ensuperbits
i prescindint de Deu, vo
len fer de déus, i acaben per ésser menos
que hornens, puig contrariant la naturale
sa i volent reformar-la, produeixen mons
tres, que tal vegada serán exemplars inte
ressants

en

danes, peró

lo

museu

que

no

de les vanitats

servirán

per

a

mon

mantenir

L'Art

concepció

pot eixir-se de la

no

tal de la vida humana

aquí

a

to

la terra, ni

deixar de considerar-se com un de sos ele
ments, devent armonitzar amb tots ells per
a contribuir al bé
del nostre ilinatg-e.
VI
Es

cert

que té

de universali

especie

una

tat, que fa que la

modalitat s'estenga

seva

les disciplines humanes, a tots los
de la civ-ilització i a tots los elements
socials ; que per a que l'honre sobressurti en
alguna de les professions intel-lectuals,
fins en les mecániques i en la vida col-lec
totes

a

rams

tiva,
tista,

és necessari que
que si aix6 li

tinga quelcom d'ar
manca, no difundirá

Ilum, la seva obra no será Ilumino
aquell resplandor que ha de fer
la atractiva ; i aquest fet general, que tot
hom pot comprovar en la experiencia so
cial deis homens qui han exercit alguna in
fluencia pública, no és altra cosa que la
comprovació del principi d'aquell antic fi
losof, qui proclarnava que la bellesa era lo
resplandor de la veritat ; puig és clar que
la veritat, per a ésser evident als ulls deis
homens, ha de ser resplandent, i fins lo mo
ble més insignificant, per a que sia verda
derament artístic, és necessari que ting,a un
cert resplandor, que agradi no solament als
,ulls de la carn, sine) que també als ulls de
l'enteniment, que sois se pot complaure en
la veritat armónicament expressada.
la

seva.

sa,

li faltará

Peró l'Art, que pot justamerit reclamar
d'eperit, la qual és lo dó més
excel-lent que Jesús ha fet als seus deixe
bles, ha de tenir conciencia de sí mateix, i
la llibertat

mai oblidar que,

des,

está

en

com

mans

ministre de Den
sar

en

ilesa,

de

totes

les

Deu,

i considerar-se

cria

coses

la noble missió de po

en

evidencia als ulls 'deis homens la be

que és

Essencia
I no

un

deis atributs de la sobirana

.

vulgueu

creure,

Senyors, que
religiós ;

aixó

sia l'ofici solament de l'Art
que sempre en Deu vivim,
per

les

lo

coses

corra

i

la

en

tots

nostra.

los temps

vida

la vida noble i armónica dels homens, ni
per a suavitzar les costums, i elevar la ci

quan considera.ven

vilització deis pobles.

ofici de

num,

movem

l'Art,

que

en

los

i

en

som,
totes

quals

dis

i els antics

:

l'Art

en

feien altra

no

nos

está present per tot, i

tant

per

cosa

un

quid

&vi:

que expres-sar

consisteix,

a

sa

manera,

peró sempre excitades pel sentiment de la
divinitat, que viu en lo cor de l'homei fins
quan

enganyat per

les

seves

passions

ca

mina per les pecaminoses vies deis vicis,
de la vanitat i de la mentida.
Me sernbla que pot assegurar-se que l'es
cepticisme absolut, que la mort total del sen
timent de la Divinitat en l'esperit de l'ho
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mort
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divinitzar la vida ; i la confusió que avui
molts fan entre l'Art i la Religió és un error
que dimana d'aquest mateix principi mal en
en

dir,

tes ;

és

a

vida

en

l'ordre natural i purament tempo

confonen la elevació de la

(com molts també hi confonen la
filosofía), amb la Religió sobrenatural, por
tada i sostinguda pel mateix Deu i Senyor
nostre al món, com a camí i medi pe'r a
practicar la virtut, unir-se d'esperit i de cor
amb Jesús son Fill substancial, i amb la
participació deis seus merits, fer-nos dig
de participar també de la

seva

eterna

gloria.
Puig

que l'Art, SenyorS, té un ofici espi
l'esperit crista té un carácter espe
cialíssim, és ciar que aquest esnerit ha de
ésser el qui animi o informi
Art crista
L'Art cristia no'l constitueixen les formes,
sinó l'esperit. No és tant fóra de lloc com
sembla, dir aquí que les formes artístiques
són com les formes polítiques, que la Reli
gió cristiana totes les adrnet, mentres sien
honestes i justes : Di que fa cristians a la
ritual i

política i a l'art, no són les formes sinó l'es
perit. Segons la verdadera doctrina teoló
gica, lo Verb de Deu, lo Verb de la Veritat,
siempre i en totes les epoques, ha il-luminat

l'esperit humá, peló

a

amb diferencia de

intensitat. De des lo principi, doncs, la llum

despedeixen la filosofía i l'art té un
origen diví ; peró la seva llum sovint queda
entorpida per les •enebres humanes; i fins
moltes vegades aquesta llum, prostituida per
que

les males passions,

se

converteix

amb Jesús, Verb de Deu,
homens la

en

vehícol

corrupció.

'de perversitat, d'error i de
se

Pero

difundí entrels

de la veritat i de l'amor

plenitut

de que és capaç lo nostre llinatge aquí a la
terra. L'Art viu de la Veritat i de l'amor, i
*de consegüent en aixó consisteix la essencia
de la seva vida.
Lo Verb de Deu

caminar

les

totes

vingué

coses

de cooperar també

an

a

al món per
son

fi,

la

subjecció

de

i l'Art ha

aquesta suprema di

totes

les

coses

a

Deu per

medi de Jesús ; i fineix lo cicle del nostre
llinatge amb la subjecció de Jesús, que és
son
cap, al Pare universal de tots los sers
capaços de coneixe'l i d'amar-lo. L'art cris
deis fruits de la Redempció, i no
pot eixir-se de la total finalitat que importa
l'ordre establert per Jesucrist en les coses
tiá és

un

humanes, i exerceix la nobilíssima funció de
ccioperar a la divina empresa de elevació,

dignificació

i

glorificació

del

ánima a l'hora de la
producció ; i la paraula entusiasme és la
sig
més teocrática en lo món de l'Art, puig
sinó
per
cristiana,
nifica, no per imposició
inventá.
la
helenic
que
la finura de l'instint
l'artista. I
Deu agitant, movent ránima de
nifica l'estat de la

seva

Je
éš ciar que l'artista cristiá, q-ui creu que
homens,
a
als
parlant
Verb
de
Deu
sús és lo
l'exercir son ofici espiritual en la societat,
a contribuir a
a l'interpretar la bellesa per
l'armonía humana i donar un noble solaç
als mondans, afeixugats am.b lo pes deis
traballs i con.trarietats de la vida terrenal,
l'esperit de l'artista que és com un brillant,
reflexa,
que delecta amb los jocs' de llum que
d'aque
brillar
a
l'influix
cristiá
ha
de
si és
indefectible,
que
és Je
sobirana
i
Llum
lla
sús, qui dig-ué: jo so la Ilum del món.
l'Art
La intensitat i la puresa de Ilum de
sobre
cristiá, és indubtable que prevaleix
la Ilum de

totes

les altres manifestacions

del món. L'Art del mateix Impe
ri del Sol naixent, que's distingeix per la
magnificencia, cercará, i cerca ja la

artístiques
seva

Ilum de la cristiana Europa, qual civilitza
terra.
ció artística se va extenent per tota la

Pero la vella Europa ha de

renovar

son

es

contrarrestar los •efectes de les
delicies pecaminoses que l'avenç material li
proporciona, puig la carn no serveix per a
Vosaltres, Se
res, i sois l'esperit vivifica.

perit,

per

a

nyors, haveu amb molla oportunitat volgut,
que en la inauguració del vostre Congrés de

cristiá, com a basa i fonament de les
Ilicons i conferencies que han de dar-se, se
tractés en primer lloc de l'ofici espiritual de
Art

-

a en

recció. La evolució complerta de la huma
nitat segon.s ensenya Sant Pau, (1) impor
ta

vida, és infinit, etern., immens. Vivint, doncs,
dins. de Deu, ja veieu quina amplitut i ex
creix
celsitut té lo laboratori artístic, com
en con
posada
l'artista
l'ánima creadora de
acornpanya
tacte amb Deu. L'entusiasme
l'artista,
sig
creadora
de
la
sempre a
acció

nostre

.prirners una superioritat
dignitat, reveladora d'un

1913

distinció i de

de

gust més elevat.

An aquesta elevació del gust, vosaltres, artis
haveu de contribuir en gran
tes cristians, hi
manera,

perque'l

gust és

una

condició de la

-

ral i humá

nes
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l'Art.
Donant lícitament

a

la comoditat

de la

vida la part major que la mateixa Providen
cia, qui governa. la societat humana, propor
ciona als homens moderns, mai hem d'obli

que'l solaç principal, que'l goig més
noble, que la satisfacció que dignifica, sem

dar

pre ha de tenir

una

espiritual. Quan

basa

contemplem, per exemple, aquells palaus
reials del Monestir de Santes Creus tant
simples i tant elegants, aon l'esperit reposa,
i els comparem amb

certes

cases

modernes

sembla que la complicació i el luxo sien
ostentació
més que no pas de l'esperit,
la
plena
de cabals veiem en los
una
caixa
de
aon

nutrició tant en l'ordre físic com en l'ordre
moral. Lo que agrada nodreix, diu l'antic
principi, i segons sia la nutrició de l'home,
será la seva sanitat. Una generació que té
lo gust depurat, elevat, que no's complau
amb lo groller i brut, cerca per a la delec
tació de la vida lo que il-lumina l'enteni
ment, fortifica lo voluntat, i enforteix los
sentiments, i aleshores la existencia huma
d'una verdadera dignitat ;
na
se revesteix

dignificació

i la elevació de la vida so
bre la terra és l'objecte de l'ordre natural
de les coses, i de l'ordre sobrenatural de la
gracia, que condueix després a l'home a un

i la

sublim i celestial.
concepte
que enclou la paraula Art
Lo
cristiá, manifesta la intersecció, la comuni
cació entre la naturalesa i la gracia, la unió
terme

de lo sobrenatural amb lo natural, que és
com la essencia del cristianisme. En los Sa

graments se prod.ueix un efecte espiritual
amb medis materials, la gracia divina se co
munica per medis naturals a 1:ánima. Per
ells se verifica un comerç trascendental :
esperit i la materia, lo natural i lo sobrena
tural, el criador i la criatura se relacionen,
s'alíen i s'uneixen., tot per a elevar 1a. cria
superior de vida.
tura humana a un ordre
L'Art cristiá, en la esfera natural de les co
ses, per a l'home viador, peregrí sobre de
la'terra, és com una ombra d'aquesta tras
cendental comunicació que té per objecte
enriquir a l'esperit humá. Segons lo text
sagrat, Jesús doná als Apóstols la missió de
predicar l'Evangeli a tota criatura, i de con
següent l'Evangeli ha d'ésser llei de totes
les creacions humanes : de l'art, de la cien
cia, de la industria, del comerc, i, en una
paraula, de la totalitat de la vida. Lo cali

afegit
significa l'Art

ficatiu de cristiá,
dentment

al concepte Art, evi
que ha rebut lo bap

dir, la influencia cristiana, per
que, qui no és batejat, no és cristiá ; i el bap
tisme, en aquest cás metafóric, importa par
ticipació de la gracia, de manera que l'Art,
ha d'ésser, en l'ordre natural, un coopera
dor del Redemptor Jesús en la dignificació
tisme, és

a

de l'home. Així ho ha
re

Iglesia

practicat

la Santa Ma
a totes les

valent-se de l'Art per

funcions de

sa

vida

externa

i

pública.

Los

sentits són les finestres de l'ánima, i com les
belles arts influeixen sobre els sentits de

lli

natge.

vegada, senyors, semblará als qui són
superficials preocu
pacions, que jo vull fer que l'Art sia teocrá
tic, més no so jo qui u faig, sinó que ehho
és per sa propia naturalesa, tant entre gentils
6

Tal

esclaus de les actuals i

0

com

(x)

entre

a

cristians. Deu és la font de la

Cor. XV.

hit
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l'horne, i segons lo gran principi aristote
lic, no hi há rés en l'enteniment que abans
no hagi estat en los sentits, l'ofici de l'Art,
que sempre, per raó de sa naturalesa, ha
sigut espiritual, educador de l'home, dins
del Cristianisme ha de resplandir en la in
finita llum del Verb etern, i exhalar la bona
olor de Jesús ; i mediant aquesta Ilum
aquesta olor que difundeix la forma artísti
ca,

que són atributs essencials de la

David temperava

La

susceptibilidad
kg*

Bellesa,

Saúl amb lo so de
l'arpa, ehl ha de temperar les passions, dis
com

sinar les boires,
var

a

despertar l'enteniment,

los afectes i estimular la vida

aquella 'eterna Bellesa

avi

envers

nostra

desigs
nos

de

existencia,

tota

Muchas personas padecen
de una predisposición marca
\ da al resfriado de cabeza y al
\ catarro nasal. A pesar de to
/ das sus precauciones, salen
'\ de un catarro para entrar en
-'') otro, siendo el tiempo varia
ble verdadera pesadilla para
ellos. Y, no obstante, es sen
cillísimo el remedio a esta mo
lesta indisposición. Los Pe
Ilets del doctor Mackenzy no
sólo curan el resfriado en
veinticuatro horas, sino que
hacen desapl recer por com

al catarro en los que al menor
cambio de tiempo cogen un
resfriado. Los Pellets dan in
munidad contra los resfria
dos, como la vacuna contra la viruela. Reblan
decen el pecho, facilitan la expectoración y
corrigen la tos. Caja, ptas. 1'5o en todas las

plena d'elevats

multiplica al donar
Aquella, enigmátiques anticipacions.

que l'Art

noves
lo be), tot lo utilitzable. Són les colLites
patrimoni es
les que acreixerán el nostre
piritual i la nostra forga material,
No conservem, ni com a reliquies, els tro
ços de coses yenes no renovades que ens pu
guin quedar. Aquests troços posats damunt

catarral

sinó de
nostre casal, no fan d'engranall,
espantall.
Imaginem-nos que ara som en aquells
dies en que, amb un entusiasme imrnens, se
organitzava el Centre Nacionalista Republi
del

cá i En Jaume Carner des de la seva pre
sidencia, donava, amb el seu discurs inobli
dable, la veu de marxa a la novella host.
Per a recomen.çar aquella acció, avui estem
anys enrera.
en millors condicions que vuit

primitiu nacionalisme republicá era es
guerrista, peró d'un esquerrisme tímid i pal

pleto esta «susceptibilidad ca
tarral», o sea la propensión

i armonía que sempre

anyorem, perque ha d'ésser lo complement

de la
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encara

(Acabará).

farmacias.

El

lid. Ara els catalaniste de la
.

nostra

banda,

plenament d'esquerra,

d'un ferm repu
blicanisme. Si avui se -presentés el Pressu
post de Cultura a l'Ajuntament, tindría la
adhesió incondicional i unánim de tots els
nostres correligionaris. Anys enrera, la cam
són

pro del Pressupost va costar al
diari 600 baixes. D'allí va partir la
completa lliberalització. del nostre agrupa
ment. L'U. F. N. R. ha passat quatre anys
sense poder avançar pel camí que amb la
major bona fe havía empres. Més ha seguit
l'evolució de les idees a la calor transfor
madora i feconda de la renaixença catala
na,
i s'ha fet possible que s'establís una
fonda unitat espiritual en els principis poli
tics entre homes com En Layret i En Lluhí
Rissech, com En Corominas i En Gubern,
com
En Carner i En Bastardas, com En
Roig Armengol i N'Antoni Suriol.
Pero tots aqueixos elements que tenim
procedents deis vells partits, no tenen en
realitat res que veure amb l'esperit que un
dia anima aqueixos partits. Lentament, si
lenciosament, ha anat elaborant-se la nova
rnentalitat. El vi del nostre ideal és nou.
Dins els vells bots apedaçats se fa malbé.
panya

en

nostre

De Id Prernsa

problema

El
La

primera,

Regionalista, Unió Catalanista, partit fede
ral i Unió Republicana. La creixença de
l'Esquerra catalana no l'ha produida la con

principal

de les nostres
afirmacions concretes, és que l' Esquerra
catalana ha de deixar de presentar-se com
la conjunció de les tres forces originaria
ment diverses
que la constituiren. La tal
conjunció no ha arribat a realitzar-se. Ha
sigut un intent fracassat. No hem de man
tenir, doncs, la ficció de l'U. F. N. R.
S'ha de confessar que, llevat d'alguns

preuadíssims

la

interior de l'U. F. N. R.

fluencia de les valles corrents, sinó la for
mació d'una poderosa corrent nova, nascuda
en l'ánima mateixa de Catalunya, i que du
el nostre jovent, en grans legions batalla
dores, cap al camp del Nacionalisme lli
beral. Aq-uesta corrent va canalitzant-se en
el nacionalisme republicá creat en 1906.
L'U. F. N. R. li ha fet després de canal,
pero ha complert aquesta missió amb greus
deficiencies, degudes, per dir-ho així, a de
fectes de construcció.
No vacil-lem més. No ens entoçudim més
temps en avançar per un camí que no va
enlloc. Hem de començar de bell nou la
feina d'organització i propaganda. Hem de
fer-nos cárrec de que ara ens posem a tre
bailar i que hem d'empendre la tasca amb
doble ímpetu, per a guanyar el temps per
dut en una llarga /narrada. La nostra gent
—la nostra gent veritable—está plena de
energíes, desitjosa d'iniciar la nova acció
necesaria. No sent descoratjarnent, pero si
que sent un intens dalit de veure entrar la
Esquerra per un camí ample i segur. De
les. velles collites ja n'hem arreplegat tot

individuals, l'Esquerra
aprofitar a la nostra ciutat més
cassos

ha pogut
que molt poca cosa dels vells agrupaments
que la pactaren. La massa que avui té l'U.
F. N. R. ha anat elabonat-se en sa major
part en els darrers quatre o cinc anys. Som,
en realitat, un
partit nou, nodrit de gent
nova. Per que hem de seguir portant da
munt aqueix vestit de pedaços. que va con
feccionant-se penosament amb retalls dels
vestits de les antigues ag-rupacions ? Aixo
no pot
fer més Que desacreditar-nos, res
tar-nos simpatíes j dar-nos l'especte d'un
partit de vella faisó amb totes les tares i
xacres tradicionals.
Avui, de cada deu correligionaris, n'hi
ha vuit que no procedeixen de cap dels qua
tre llocs d'origen de l'U. F. N. R.: Llliga
no

'1.41

-1/4~
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•

o
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*

Més que mai

*

l'Esquerra

ha d'ésser

na

cionalista, federalista, republicana.

L'organització del partit, amb el funcio
complicat deis seus rodatges, tam

nament

bé hauría d'ésser preg-onament reformada.
Está organitzada l'U. F. N. R., en molta
.part, sobre el padró del vell partit federal,
patró que podía estar bé en el seus temps,

per?)

que

ara

no

ho está

massa.

aqueixa maquinaria d' Assam
blees, Consells, Comissions permanents
Juntes comarcals, Juntes municipals, Jun
tes de districte, delegats de districte, etc.,
s'ha volgut donar a l'U. F. N. R. una orga
Arnb

tota

,

nització

democrática.

La

aqueixa democracia resulta
lítics

una

mera

aparença

;

veritat és que
els partits po
en realitat crea

en

622
una
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oligarquía,

una

colla de

petites oligar

guíes locals i de barri.

Adueixa. organització está

fonamentada

l'error vuitcentista de creure que un par
tit ha d'ésser un cens, o un conjunt de so
cis de cassinos. Un partit, en el seu con
cepte modern, europeu, és una força d'opi
nió. Cap partit triomfa ni avança amb la
sola gent del seu cens. Aquesta forma el
n.ucli del partit ; peró la força més conside
en

rable i nombrosa li donen els ciutadans que
simpatitzen amb eh, que voten amb eh, que
participen del seu pensar i del seu sentit.
Si tot se fa a base d'un cens—que sempre
resulta mesquí—se con.verteix en una casa
tancada ,separada de l'opinió viva, divorcia
da de l'esperit ciutadá.
En tota agrupació política hi ha homes
eminents, representatius, que gaudeixen de
la confiança de tots els correligionaris, deis
que són al cens i deis que no hi són. La
seva
influencia en la marxa del partit és
ilegítima ,puix encarnen la voluntad del ma
teix. Pot dir-se la mateixa cosa de tots els
individus d'una Junta municipal o de distric

•

te, elegida devegades per unes guantes dot
zenes d'arnics ? Creiem que la nostra comu
nió ha d'organitzar-se sobre una base vera

democrática; els seus directors han
d'ésser responsables davant del partit, han
•de respondre als anhels d'aquest. Peró els
directors han d'ésser els qui realment valen
tenen
la confiança deis correlig-ionaris,
sense
que en aqueixa direcció hi intervin
guiri in.degudament els petits manefles amb
fums de prohoms. Cadascú ha d'ocupar el
seu lloc, per a que les decisions deis noStres
organismes estiguin revestides de plena au
toritat i tothom pugui seguir-les de bona
gana i al/lb el cor content.
ment

*

*

*

I queda dit lo que teníern de
algunes de les n.ostres paraules

dir. Potser
són crues.
En aquest cas, la cruesa haurá tingut per
objecte una rnajor claretat en l'expressió del
nostre parer, mai les ganes de ferir perso
nalment a ningú.
De El Poble

Catalá).

asombrarnos y devolvernos por ventura la
noción del tino que parece haberse ausen
tado de nosotros. Reconoceríamos entonces,
con
la indiscutible intensidad de lo gráfi
co, 'de los plástico, el desorden a que obedQ
cen tales tributos y la carencia 'de todo cri
terio con que regularlos y discernirlos. Re
conoceríamos principalmente que ahí es
donde ha hecho más estragos el enfatismo
nacional. Y no porque la poesía, y la ora
toria, y todo género de literatura no ha
yan colaborado en ese énfasis, conduciéndo
lo a desenfrenos inauditos, sino porque el
arte de la palabra tiene en sí misma su de
fensa natural, como la tiene en la reacción
del gusto y en la mutación de las ideas,
que arrinconan inexorablemente lo falso
y vacío de las épocas anteriores ; mientras
el granito y el metal perpetúan, con ter
quedad invencible, todo lo que a ellos se
les confía.
De aquí, pues, la necesidad de una su
ma
discreción en esta suerte de homena
jes. Se opone un libro a otro libro, una
inspiración a otra inspiración, un discurso
discurso. Pero los monumentos no
ni discuten y, por lo tanto, tienen
que ser indiscutibles. Las manifestaciones
literarias son caducas y pasajeras en su
parte mayor y sólo flota a través del tiem
po lo que éste ha tamizado o lo que los
cataclismos históricos o telúricos respeta
ran de épocas remotas y apenas conocidas.
Pero el monumento queda ; queda, aún se
pultado, porque las ruinas vuelven algún
día a la luz ; puede decirse que es eterno ;
es la más aproximada representación de la
eternidad sobre la tierra y entre los hom
bres y, por lo tanto, sólo debe confiársele
el cuidado de cosas eternas, de prestigios
inmutables, de consagraciones definitivas.
La estatua, el monumento empezó por ser
un
tributo a los dioses, a los inmortales.
Después se extendió a los césares, partíci
pes de esa divinidad. Con la Iglesia mantu
vo su carácter sagrado para representar so
bre las aras la jerarquía de los excelsos va
rones admitidos a su culto. Y en los tiem
pos modernos, ese culto se ha extendido a
lo que pudiera llamarse santoral laico : a
los inmortales de la patria, de la ciencia,
de la civilización.
a

otro

pleitean

Las estátuas

La iconografía espanola acaba de enri
quecerse con un nuevo monumento. Desde
anteayer, Guadalajara se deleita contem
plando la efigie del senor conde de Romano
nes, vaciada en bronce, modelada por Blay,
nuestro excelente artista
y amigo.
Dicho
monumento nos brinda la ocasión de discu
rrir un poco acerca de tales glorificaciones
y de la falta de sentido y visión histórica
con que de un lado se prodigan
y de otro
se regatean. En el extrangero, en París prin
cipalmente, discútese muy a menudo este te
rna, sometiendo a implacable revisión méri
tos y nombres.
Cómo no hacerlo en Espa
na? Lo que pudiéramos llamar «filosofía» y
aún «instinto» del monumento es una cosa
que nuestro país desconoce en absoluto. En
ningún lado se observa mayor incoherencia,
mayor

desigualdad,

mayor

desproporción.

Acciones insignes por su trascendencia
humana o por su significación nacional y pa
triótica carecen de todo recuerdo de esa ín
dole, mientras lo obtienen sucesos oscuros,

acontecimientos efímeros, 'verdaderas

plonerías,

la decadencia

y

ram

olvidadas cinco arios después.
Claros varones cuya luz perdura a través de
las edades no han merecido tal .honor mien

lo disfrutan infinidad de medianías,
garidades y anónimos ante cuyo simulacro
el viajero tiene que repetirse la pregunta
tras

: ? quién es Pedregal ? Nombres que
conquistaron, de una manera efectiva, tí

eterna

tulo de inmortales y de universales no cuen
tan con una triste lápida, y otros que no
traspasaron el radio de una provincia ni la
memoria de una generación, aparecen en
caramados sobre las más estupendas ba
lumbas. Para formar juicio exacto de esa
incongruencia sería preciso reunir en una
llanura, como se reunen las tropas en una
gran parada, todas las estatuas e imágenes
esparcidas actualmente por las ciudades es
panolas en virtud del capricho, de la pasión
momentánea, de la adulación al poderoso,
del privilegiosjerárquico, 'del espíritu de ban
dería, y pocas veces mirando, a la eternidad
o
la gloria indisputables.
Una revista así había de dejarnos con
fusos. Un simple inventario o censo de toda
esa población
broncínea y marmórea que,
desde sus altos pedestales, vigila el tráfi
de las grandes poblaciones o preside el
co
sueno de las desiertas plazuelas y los des
medrados jardines provincianos, había de

•

se va desviando de su
origen, no
que decirlo en Espana. Y conste 'que
no
trato de molestar al conde de Romano
nes, el cual declara modestamente que no
gusta de «estar a la intemperie», ni de cen
surar a los maestros
públicos que en esta
forma han querido demostrarle un justifi

Cómo
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radísimo agradecimiento. Hablo desde
punto de vista general, porque entiendo lle
condense
crite
gada la hora de que

un

se

un

rio sobre este punto y cesen las contradic
ciones y anomalías del enfatismo antes in
dicado. Por ejemplo : ningún espanol pre
tendrá que nuestro siglo, es decir, los -úl
timos cien anos, hayan constituido para
Espana una edad de oro. Por desgracia,
nuestra decadencia ha seguido y se ha
agravado con ellos. Y, no obstante, a juz
gar por el tributo estatuario y monumen
tal, ni- el siglo de Pendes, ni el de Augus
el de Carlos V o Luis XIV en sus n.a
to
ripes respectivas fueron más preclaros y
.

-

,

fecundos.
Desde que

panoles

de

tenemos

este

uso

tiempo

de razon, los

estamos

es

acostum

oír lamentaciónes desoladas so
bre la esterilidad y agotamiento de nuestro
pueblo que no nos ha concedido un gran
de hombre, un genio político ni un caudi
llo de primera magnitud en más de dos
centurias. No hemos salido de tres o cua
notabilidades apreciabilísimas, de un
tro
grupo selecto formado por hombres suma
mente distinguidos y de otra porción algo
'mayor de personas aptas y discretas en ór
denes más subalternos ; siendo de observar
también que los de mayor capacidad, espe
cialmente en la esfera militar y política, se
frustraron deplorablemente y que las ma
yores popularidades de hace sesenta anos
recayeron sobre personas mediocres y nos
dejan ahora desorientados y corridos. ?Có
mo explicarnos idolatrías
como la que es
tuvo a punto de convertir en rey de Espana

brados

a

623

CATALTJNYA
Espartero ? ?Qué no habríamos de decir
hoy acerca de la capacidad y de las condi
a

ciones todas del héroe de Luchana ? Pues
ese fué el
hombre providencial para la mi
tad de los espanoles de aquella fecha, que
pocos anos

después de Vergara, ni escucha
siquiera la voz de Balmes, la única
que sobre todos los bandos dejó oír una
palabra de genio, porque genio es también

ron

la elevación de alma
y ardiente.

y

el patriotismo puro

Ahora bien : con esos extravíos o refrac
ciones ópticas producidas por lo contem
poráneo sobre el sentido de cada genera
ción; con la propensión hiperbólica y me
ridional de nuestra raza, hemos converti
do un siglo de decadencia política la más

lamentable,

en

para los políticos

un

siglo

;

hasta el

de

glorificación

extremo

de que

ha llegado a erigir una estatua en cier
ta provincia por el solo hecho de haber
sido nombrado director general o subse
cretario—no lo recuerdo ahora—uno de sus
felices naturales. La admiración de la ora
toria, la brillantez de nuestra tribuna con
se

tribuyó también, largamente; a tamanas
indiscreciones y a poner más de realce
aquella antimonia que otras veces he de
bido citar y remachar : con la primera tri
buna del mundo, al decir de sus entusias
tas, hemos sido el país- peor gobernado de
la tierra, y bien pudiéramos sacrificar el
bollo para ahorrarnos el coscorrón. Mien
tras tanto, la época heroica y grande ca
rece
de adecuada glorificación -monumen
tal así en lo que respecta a su conjunto
colectivo como a sus figuras aisladas.

Falta de proporción, de perspectiva his
de coherencia es lo que domina en

tórica,

nuestros

póstumos homenajes.

Ni segui

ellos un orden de dimensión e im
portancia, ni adecuamos cada homenaje a
la medida del mérito : grande cuando gran
de, modesto cuando modesto, sencillo cuan
do sencillo. No establecemos ninguna valoración previa ni nos preguntamos cuál se
rá dentro de cincuenta, de cien arios, la
verdadera magnitud de nuestro ídolo. No
revisamos, tampoco y a la inversa, las fal
mos

en

en
que han incurrido
inmediatos predecesores. No nos
formulamos esa interrogación : ?qué hubo
de más grande en todo el siglo anterior ?
? quién llegó más lejos, de entre todos los
espanoles, en su carrera de gloria ? ? quién
consiguió la plena, absoluta, universal nom
bradía ? Para ser sinceros tendríamos que
decir que el último genio universal, incor
porado a Europa y a los nombres de todos
los tiempos y de todos los países, fué Goya ;
que unos sesenta arios después pareció se
guirle Fortuny ; que un gran temperamen
to literario se frustró con Larra, antes de
poder conquistar las cumbres de la univer
salidad... Y que, a juzgar por los monu
mentos, esos hombres y unos pocos más que
ocupan los puestos inmediatos no han exis
tido o fueron pigmeos insignificantes al lado
del susodicho director general o subsecre
tario, de que no puedo acordarme ahora por
más vueltas que le doy.

tas

perspectiva

de

nuestros

MIGUEL S. OLIVER.

(De

La

Vanguardia).
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