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Les eleccions per a regidors han par
lat amb Peloqüencia brutal deis fets
contra els que no bi valen apriorismes
ni retóriqu.es; han parlat d'una faigó
tant contundent i manifesta que apar
increible que segueixin encara els alligo
nats persistint en Ilur posició tant falsa
i fóra del sentit real de la vida.
Les dretes, la incongruent coalició de
aquells xarucs partits, qui tota llur raó
d'ésser la tenen en la negació, i és aques
ta l'Unic que en llur petitesa els dona
encara un recó d'apoiament; la coalició

qui escandalosarnent preté
politzar
el catolicisrne de Barcelona, rebé fa
mono

dies

tremenda batuda, mal
esforgos i estratege
mes, enganys i rnaleficis, calumnies i
amenaces, exorcisrnes i excomunions;
perqué cal tenir en compte que als fins
de la santa creuada... polítíca, no repa
raren pas gaire en els medis.
El comentani que mes s'escau treure
del fet és el de que Barcelona no és ca
tólica partidista, per sort seva. I vaig a
pocs
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I

Barcelona no és católica partidista,
no
vol fer del catolicisme arma
xorca de combat en assumptes deixats a
la Iliure disputació deis homes; no vol
irnmiscuir-lo barroerament i sen.se dis
tinció arnb alió que no deu immiscuir-se
que no deu estar-li per darnunt i que,
per tal raó, és il.lícit pretendre involu
crar-Phi, amb greu perill de la seva in
violabilitat; no vol el catolicisme de ga
rrot i provocació, que are en podríem
din catolicisme de requeté; no vol el ca
tolicisme d'aquells que amb bragos sa
crílegs menen l'impolut i sacratíssim
símbol de vida i amor sobre les multi
tuts, per a redimir-les i alliberar-les
amb crits d'odi i venjanga; no vol el ca
tolicisrne que's circurnscriu en els es
quifits cercles d'u-n partit miseriós.
xoés:

Veus-aquí
lica

com

partidista;

es

Barcelona

no

ciar, dones,

és cató
que

ferri

referencia al sentit que preconitza i en
carna la pobre coalició de les Dretes.
Altrarnent, no em fa cap por tal afir
mació, ben al contrari; can soc del parer
de que a Barcelona va prenent forma
una saludable reacció vers un catolicis
me
enlairat, cultíssim, corn el qui fá glo
ria arreu del món;. el catolicisme extrinT
secarnent evolutiu qui, manten.int-se
la seva superioritat, sab farniliaritzar-se
arnb les mudances i noves condicions.de
la cosa terrena, i en treu, sense cohibir-la
ni subjugar-la, ans deixant-la a son lliu
re curs, esplets ubérrims, com és llei de
sa propia vida i raó, per tal com l'Espe
rit Sant el fecunda arnb fecunditat inex,
haurible; el catolicisme qui veng 1 triom
fa en ciencia i cultura, dant-ne fruits
tant exhuberants corn el gran i moder
níssim Institut Bíblic de Roma, creat
per l'actual Pontífex, Pius X; el catoli--cisme vital, afirrnatiu, qui amb l'eficacia
del sant equilibri (res de radicalisrne!)
s'assirnila les palpitants correntíes de la

vida, integrant-la, no anorreant-la, ni
absorvint-la, ans obrant en ella segons
propia naturalesa, corn obra tota ac
ció qui vé de Déu, sense extorsions; tal
corn jesucrist vingué al rnón a omple
sa

perfeccionar

la Llei Antiga i a com
destruir-la.Barcelona vol el catolicisme que, re
butjant el carrincló «oh, anem molt mal
ament, sobretot en els temps que som»,.
labora amb fé i optirnisme oblidant els
segIes en que la seva preponderancia era
tant ajudada per la força de les armes,
fent-se cabal de que la material defensa
cal haure-la, avui, en l'estudi de la.cieri
cia i la cultura, mitjançant el progrés
arnb l'evolució del sentir ortodoxe cap
a un criteri de tollerancia.
Barcelona,
vol el catolicisme vera.ment tal, el que
ha és d'amor i maánanimitat,
don i expansiu; el 'verament universal,
nar

i

plír-la,

puix

no a

no altra cosa significa el mot cato
licisme, xoés, universalisme; per tal

,,:.-

que és extés arreu del rnón i germina en
les obertes immenses planures i en els
rnonts punxaguts, a la virtut del Verb
da
Etern, al qui fou dit pel Senyor:
bo tibi gentes haereclitatem tuain, et pos
sesionem tuani ternzinos terrae» (1).
I per aquesta raó, perqué entenc que
a Barcelona
hi floreix espléndidament
el catolicisrne susdit, els qui en som,
hem d'afegir a Pacció la más enérgica
protesta, per tal com els de fóra vegin
quels católics de Barcelona no som uns
ensopits regagats en el concert mondial,
i que sabem de les grans coses que ba
teguen en la vida que vivim, i que'l ca
tolicisme té gran poixança en les forces
vives de la nostra ciutat; no creguessin
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els de fóra que tot el catolicisme de
Barcelona és el d'aquells que fins en les
olles i trastos vells hi tenen el lletreret
que diu «católico», o van pels mitings
obligant a ridícols i abominables jura
ments per fins... polítics, el d'aquells
qui arriben casi a desprestigiar el mot
pas

católic, de tant Ilengar-lo a tot drap,
d'aquells qui volen ésser els hierofants
del dogma i de la religió i custodis de
la rnoralitat, i difamen, calumnien i in
de

sulten les persones dignissirnes qui
s'honren d'ésser fills devots de l'Esgle

sia Católica.
LLUIS

(r)

Psalrn. II,

BERTR.AN i

PIJOAN

vera 8.

1913

ulls quan sentiren devallar de les terres
del Nort el carro avassallador de

perialisme yankee.
Aital

va

ésser la

nisme fins

quireix

una

gén_esi

arribar el

a

del

America.

moment que ad,

personalitat

clara i

definida

Abril de 1911..
Catalunya penetrava dins el movi_
ment. Les doctrines d'en Labra se trans,
formaren quan foren estudiades i trac
tades de l'esperit catalá. Les líriques
evocacions, definides heroicitats históri.
en

ques, esperit contemplatiu del passat
que informa fin.s aleshores l'Arnerea.

nisme, foren convertides en projectes
económics i polítics, i en una interven.
cióeficag i práctica pel millorarnent de
n_ostres actuals relacions hispano-ameri
nes.

L'Americ nisme
En altra ocasió (/) po-rtárem a les pa
la «Catalunya» el tema ameri

El

canista.
Tractavem d'iniciar l'estudi d'una
campanya que créiem fonamentada en
feries raons históriques i sociológiques.
Cercávern com era que un moviment
d'orientacions generals i amplíssimes
havía pogut arrelar a Barcelona corn
en cap altre lloc d'Espanya i creguérem
veure en
el fons del seu ésser una do
ble analogía de naturalesa i origen arnb
el resorgiment catalá.
Avui que l'americanisme espanyol
está próxim a rebre la seva consagració
en la bella ciutat d'Andalucía; avui que
per diferents carnins arriben a son ter

intensíssimes gestions hispano-ame
que prompte cristallitzarán en
fonamentals reformes polítiques, jurí

me

ricanes,

nes

l'estudi del

nosaltres creiem
en aquestes pla

problema americanista

a
la nostra terna
i des de un punt de vista exclusivament
catalá.
Estem al davant d'una corrent d'opi
nió nada fa pocs anys en el reduít am
bient intel-lectual que l'inicia i que ha

en

go que fa referencia

adquirint una expansió penetrant
rápida Ens a palpitar en la conciencia
anat

pública, i

punt d'esdevenir
problema nacional i tenir lloc preferent
en els programes polítics i governamen
tals

que está

a

d'Espanya.

La complexitat d'aquesta corrent de
doctrina és de tal magnitut, que s'hi
troben involucrad es transcendentalíssi
-

mes

tat la

qüestion.s que isoladarnent han es
preocupació dels governants i que

cada dia adquireixen
majors proporcions.
(z)

(Catalunya»,

22.0

272.

més intensitat

Cata

problema

de

l'emigració

i la des

població interna d'Espanya, la manca
de capital, l'expansió económica dels

gines de

diques i económiques,
d'oportunitat retreure

a

Homens d'incansable activitat havíet
llurs entusiasmes a dins la «Ca
América»,
de Barcelona, i la seva
sa de

aplegat

productes i l'introducció de pro
ductes forasters, la personalitat política
col'lectiva ; individual deis milers de
ciutadans espanyols escampats per les
repúbliques Sud-Americanes, i fins, mi
rant un pervindre més Ilunyá, la possi
bilitat de conferir a Espanya un carác
ter arbitral al davant de les eternes
qüestions sorgides entre les republiques
del Sud-América.
Totes aquestes qüestions integren la
Doctrina:Arnericanista i totes cal que
hi trobin una positiva i veritable so
lució.
Compten amb el sediment históric
sociológic que és la base i la forga doc
trinal.
La labor colonitzadora mes o menys
censurable, peró de consequencies reals
indestructibles, l'historia del tráfec in
ter-oceánic del nostre comerg amb les
Indies i les afinitats sociológiques que
ens uneixen arnb els joves pobles arn.eri
cans, són les raons de forga i el prece
dent que s'irnposa en la gestió america
nista contemporania.
La pregona depressió en que visqueren
després del desastre colonial, provoca
en el sentiment d'uns pocs la
visió del
nostres

Americanisme

doctrina consola
rectificació per
nostres gratis equivocacions históriques.
Aquest fou l'iniciament de la campa
nya que rápidarnent seguí extenent-se.
Homens d'alta personalitat i cultura,
com En
Rafel M. de Labra i l'historia
dor Altarnira, triomfalment predicaren
la nova doctrina per les terres america
nes, i aquells pobles joves l'acolliren
amb entusiasme, i oblidant passades
discordies giraren envers Espanya sos
dora i

com

a

com

a

carni de

gestió reformista conseguí definir les
veritables orientacions del moviment en
la magna Assamblea hispano-america
na, celebrada en la nostra ciutat l'any
1912.

Un fals concepte de go que és l'ame
ricanisrne havía imperat temps ha en
gran detriment del séu pervindre gene
ral i especialrnent a Catalunya. Erro
niament se li atribuíen reminscencies
centralistes presentant-lo com a movi
ment exclusivament castella i alimentat
pel recort de l'esperit guerrer i con'que-)l
ridor que en Ilunyanes épocas esculpía:
arnb Iletres de sang el nom de l'Espa
nya cavallerívola Deis paYsos americans.
Aquest aspecte de la tradició román
tica castellana s'aixecaría encara entre
els dos móns evocant els odis de l'anti
ga Iluita i irnposibilitant la recol'lecció
d'aquella Ilevor de sacrifici, si la recta
gestió de Catalunya no hagués mudat
envers mellor camí
les orientacions dé
la campanya comengada.
I entraren el nostres homes dins un
movirnent general espanyol perqué vege.
el fons del séu ésser una doble
analogía de naturalesa i tenden_cies amb
el ressorgiment catalá.
En efecte, l'idea Ibero-Americana ve
a ésser
Pencarnagió de la doctrina na
ren

en

cionalista

en

una

esfera superior.

Ve a tancar l'escala de cercles concen
trics en que resurnirn l'evolució d'un Po'
ble des de'l seu origen fins a la corona
ció de la seva nacionalitat.
L'aproximació Ibero-Americana és el
grau maxim d'aquest camí milenari de
les naces que's cerquen i es troben no*
vament a través del temps i del e'spai
que s'uneixen en una abragada de gel
manor.

Aquesta
lisme

naciona

és també la ruta del
catalá, i per a.;:ró la nostra terra,

tenint plena conciencia de la seva

Per'
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sonalitat nacional,

no

doctrines que

unes

CATALUNYA
pot menyspreuar

avui

s'identifiquen amb

altarnent meritoria pel
dustria de Catalunya.

de portar

a

Comerç

l'anar g,uaitant d'ací
amb l'enIeni
ment caigut i descansat com un cap sobre un
coixí. I ai! aquell repós sabía m;és i més bo
a proporció del coneixement
que un hom
tenía de la seva brevetat.«

Atreien especialment la meya atenció els
carros que solíen passar en volts d'aquelIes
hores vespertines. 1 no cal extranyar-ho.

i l'In
-

BADIA MALAGRIDA

CARLES

americanista.
L'esperit práctic de Catalunya ha
manera

cenedors i br011ava tot seguit la flameta del
gas amatenta i aixerida, causant un sur entre
les ombres vergonyantes... Oh que és dolç

de qüestions éconómiques per
medi de disposicions i tractats comer
cials que retornarán als nostres ports la
vitalitat que tingueren en els segles
XVII i XVIII.
En altre ocasió parlarem de les ini
ciatives de la Casa d'América, de Bar
celona, i de la seva gestió perseverant.i

del nacionalisme catalá i en la orienta
ció fedéralista Ibero-Americana, descan
sa la veritable armoníá de l'unitat i la
varietat, síntesi i ideal de les modernes
aóctrines sociológiques de nostre raga.
Aquest és nostre fons de doctrina

trobat

el terreny de l'abs

tejament

i es multipliquen, pen
la tendencia al desIligainent

en

en
•

complementen
que

manteníen

tracció, i aixís, les tendencies Ibero
Americanes s`han concretat en el plan

els seus ideals; per aixó nosáltres, quan
velera que els nostres homes polítics reu
neixen aquelles duges tendencies dins
d'una mateixa corrent, pensem que són
dos impulsos d'una sola força que's
sera

es

643
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la realitat to

RON BACARDI

tes aquelles varietat s doctrinals que fins

No eren uns carros qualsevols COITI: els que's
troben cada dia pel camí ral ; aquells de que
parlo eren una enormitat dintre llur genre
i.crec que ja fa m:olts anys que no'n corren.
Semblaven edificis amb rodes, i es diría que
eren més apropiats a la
estabilitat que al mo

viment. Per?) ben bé que's movien, valda
ment que poc

poc, i atravessaven per Gi
trantollar les cases. Se
gurament n'hi havía que viatjaven durant
setmanes cona- els navilis, fent escala en hos
tals i fermes per anar mudant el bestiar.
rona a

El primer Ilustre d'amor
Des del balcó de la meya cambra, obert
sobre la plaça del Vi, s'atalaiava un bon
tr.oç del carrer de Ciutadans, tota la plaga,
la pujada del Pont de Pedra, el pont mateix
i, allá del riu, una bella part del barri del
Mercadal. Les senyores solíen dir que era
un
rruatge. I -certament un carruatge 'de
•

.ca.

no disfruta d'un especta.ble més canviant
COSéS i persones. Des de allí es vela, ja
(líe no la.part més bulliciosa de Girona, la
Inés interessant i variada, aqúella on s'exhi

rua

bfen

característiques de la ciutat,
per rae, de caure aquell punt en carretera
peia!1i ésser veinatge deis m!ercats i centre 'de
totes les

barris aristocrátics.

,

mig de la boca, oberta per una -plácida ría
11a, ja al ventrell, inflat i adol-orit per una
digestió de dilplpsic. Eren a vegades tant
graciosos aqueixos incidents! No's diría si
nó que l'etzar es pié intencions malignes,
'd'alió més xalades. I quins tips de riure i
'de córrer quant algún d'aquells senyors, afa
vorits contra voler per alguna sort del joc,
passava de la més pacífica neutralitat a una
ardor bélica desenfrenada i ens perseguía
amb el bast6 enlaire carrers enllá. Penseu
en tot aix6 i digueuvos si hauríeu sabut es
tar

gaire temps quiets en un balcó com un
dins la seva fornícula; i feu

sant de fusta
vos

Ara, després d'aquest elog,i,

no

a.neu

a

compte que

que heu passat

més teniu tretze anys
quasi "tot el dia en forçosa
no

que'm passava la vida balconejant.
Rés d'aix6. Qué se'm endonava a mi, a les
hores, del gombaldatge de les. dames, del
moviment de centrals, tartanes, galeres í dil

reclusi6 i amb l'enteniment lligat i
per unes cadenes interminables de

ligencies, 'de la concurrencia

Per6'1 temps es Ilarg, sobre tot quan no
més se tenen tretze anys. Hi há. Ileure per a
tantes de coses !
jo no'l mirava pas de

creure

de pagesos, que

acudíen a la fira del Areny, de les passeja
des deis desg.gats per sota les voltes i de
les genuflexions deis enllustra-botes, que

allí, a

d'ombra deis' arcs, se prosterna
ven en les positures més humils davant de
uns ídols encarcaradament asseguts com els
del antic Egipte ? Qué se'm: endonava de tot
allb ? No valía més que aprofités en jugar i
cara

ciárrer les

poques

gatives l'aula i
al

baleó

hores, que'm deixaven va
l'estudi ? Qualsevol s'estés

jardí hi havía tortuosos
que demanaven qui els tresqués i, a

mentres al

caminals,

la' Placetadel Seminari, alegres estudiants,
que

aborrida,

de les

quals

el

cor

relligat
Iletra

desitja

obli

dar-se completament.

bondadós, que aclaría la
vaja, si no podía fer altra
agradable, també m'hi deixava

mal ull el balcó
meya
cosa

cambra ; i
més

i ín'hi reg-alava a estones a estones, al
darrera de les vidrieres al hivern, i al bell
defóra quan la temperatura s'endolcía.
Cap a la vesprada, tot esperant la vetlla
caure

d'estudiant

o en fent el quart de quamquem,
solía trabar rés millor. M'hi asseia amb
tota avinentesa i, com aquell qui's prepara
no

a

escoltar

una

conversa,

en

la qual

no

ha

ensajaven els tira-gomes, feien bailar de molestar-se a pendre part activa, espera
les, baldufes jugaven geps, aqueixa
va que les coses parlessen a la meya ánima
engrescad, terror deis pacífics trans
reposada. Mirava melangiosament com el
eunts, que a l'hora més impensada sentien. día s'anava apagant ; com, tal volta, un cre
brunzir esgarrifosament la pilota frec de puscle amb rossors de rovell de teulada si
urella o en rebíen el patac... ai! quasi sem
mulava: barris fantástics i llurninosos part
Pie a la pan rnés sentida de Ilurs persones
d'allá del Mercada].; com els fanalers ana
Ja al
copa-alta acabat d'estrenar, ja al bell ven punxant els fanals amb els Ilargs en
o

a

a

:

corrúes, fent

No tronaven sonorament
i

'

a

diligencies,

cascabells

no

coni

leres exhalaven
que inclinava a

les centrals
espargíen alegre música de
les tartanes, ni com les ga
un

com

xibarri de

veus

í

rialles,

que se'n duien una
part del mercat. Eren relativament silen
ciosos i marxaven amb una gravetat de con
gregants

creure

processó de Setmana Santa. Se
comptar els llurs sotracs; a cada un
feien una suspensió i semblava que resta
en

podíen

encallats; I quán -la roda pujava sobre
pedra, aquella pedra, per grossa i ben
asseguda que fos, fallía i s'erifonzava com
un muscle
sota una cárrega inesperada.
Duien sis, set i fins v-uit besties de récula,
i vistos en conjunt, récula i carro, féien
efecte de monstruosos caragols o xufancs de
cent carnes treginant la closca Ilur. Per?) si
con-essen caragols de tals mides, aix6 pla
que ningú's riuría deis tres sastres de la
balada alemanya..
ven

una

En lluita amb les locomotores deis pri
carnins de ferro, aquells carros exage

mers

rayen

llurs proporcions i feien

poder máxim. Tot

gala

de llur
ells havía crescut les
les escales, els braços,

en

rodes, els botons,
les baranes, el tendatge...

Amb les estores,
que cobríen llur baranam! i Ilurs bosses s'hi
hauría pogut vestir el pis d'una casa. Amb
la roba de la vela gaire-be s'haguera pogut
cobri-celar un envelat de festa major. La
ferralla sola pesava alguns quintars. Tot en
ells era exagerat ultra mesura. 1 llurs bes
ties també havíen crescut 'sobre la talla or
dinaria, aproximant-se a la deis grans pa
quiderms. Eren cavalls francesas, enormes,
ventruts,

cama grossos, pesants com les ma
teixes locomotores de vapor, amb les quals
havíen de contendre, o be muls d'ossada

gegantina i múscols de ferro, de color gris o
burella, peluts i de flanc tant amples que'ls
esquiladors no sabíen tondrels sense donar
se manyes d'arquitecte, i, a bec
d'estisora,
els ornaven amb gregues i relleus dignes
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'd'un edifici. Ara poseu, la

altre,

set

o

vuit

darrera

una

d'.aquelles máquines de

sang

mireu si no'n resulta un tren tant o més
fornildable que'ls que circulen per la via fer

riça.
Els

carreters

se'n sentíen

orgullosos,

i ga

llejaven.
ca

pugui convenir, peró si

setman.a

Un

carregar, i recarregar í tornar a descarne
gar. No n'hi ha poc de tripijoc... ui, ui, ui !
I

«El ferro-carril... bah! No'ns fa cap mi
de por. Si porteu pressa no diré que no

us

Avinent, oi ? Per més que ho sigui, certament
mer
no hi viurá pas el qui us ha de rebre la
esser-hi
:
vin.ga
cadería. Ja tornem, doncs, a
homes, vinga des
un altre carro, vinguen

o

carro

d-u.es,

porta

no

no

us

vé d'una

hi ha res

com

catedral,

i si n.o'n teniu

una

un

carro.

tot

se

I

met.

Podeu viure descansats

ment.

re

us

portaré la Iluna

la

a

plaça del Vi. El carril és un presoner de
naixença. Poden allargar-li tant com vul
guin la cadena, mes ell ha d'anar sempre
lligat de potes. El carro, en canvi, és lliure
com el vent de Deu, va per on
se vulla, se
fica pels carrers de la ciutat, s'atura davant
'de casa vostra, entra al vostre pati, va a cer
car el patifell al mag-atzem i '1s
fustatges a
la ribera mateixa o al

peu

del bosc. No haveu

'de carregar més que una sola vegada. Aon
voleu traginar-ho ? A la Ceca, a la Meca, a
la Vall d'Andorra ? .Está bé ; dones
fins que
arribareu a _la Ceca, a la Meca o a la Vall d'
Andorra no haureu de tocar res; i allí ho
"deixareu aón con.ving-ui, a rnans del qui ho
hagi 'de rebre, a casa seva, a la fábrica, a
peu d'obra. No és bonic aixef ?
1 ara mireu
amb el tren de foc... a veure si os
surten
tara nets els comptes.
EH no vindrá pas a
casa

Ja teniu que de

vostra.

podeu

passar.

carro

no

us

en

Apa, dones, vinguen liornens

carregar-ho. L'estos ? Tira cap a la esta
ció i... la feina d'en Jafá....
homens allá i
cárrega en terra altra vegada. I un cop en
terra, ella, la cárrega no's rnou pas, es precís
quels macips del carril l'agafin i la Dugin
a

vagó. I
enderg-ues,
al

després de totes aquestes
máquina de foc s'us la em

vé que

la
porta... per?) de quina manera,
sants de la
gloria! A la esbogerrada, corrent com
tren

ta

les

dimonis,

sense

que

nin,g-ú

pani

ment

vostres coses

romp aix6

o

penen o no penen,
s'esclafa alió. Feu-vos

en

en

si

que'l tren és un animal, que marxa
sempre
esquivat. I ara vull que no .enfonzi cap pont,

descarrili, ni topi anib cap altre de tant
esbogerrat com eh l mateix, i que la vostra.
cárrega, més o menys sencera, arriba a la
ni

estad:6 que haveu triada

corn

a

coses

la

més avinent.

segures i ben

tant

vostra

tot

se

mentres

ca

comptes, el

Que
pse !
mai!

tal

tant

diré

pocs

com

sápiga

el comerç

treu

vulg-ui;

venía del extranger. De contra, els carreters
eren gent del país, coneguts i adhuc famo

me'n ric

Aixís vaig sentir que s'esplicava un dia
carreter verbós a les portes del hostal de
la Avelláneda ; i aquest era'l pensarnent de
tot el gremi. I, cal dir-ho, molts d'aauells
un

no

eren

pas

qualsevol

uns

cosa.

d'aquel' temps eren persones
d'importancia a la comarca. No mancava
entre ells qui era O havía sigut batlle del
seu Doble, ni qui tenía banc a la iglesia.
Si
en feien de tre• en Feliu i en Cabanyes de
Olot, en Rata de Castell-Follit, el Grabat i
en Pujol de Figueres, en Faluga de Bányo
les i alguns altres 1 Eren rriés an.omenats que
cap ministre de Madrid, per dolent que fos ;
peró no pas per vituperar-los, sinó gaire-bé
Els ordinaris

sempre per .enaltir-los. El més pobre pos
seía
un

bestiasses,

dotzena de

una

grapat d'unces ; i quan

un

que vallen

'd'ells

se

presen

a fina o a mercat solía ésser objecte de
espectació ; la gent el senyalaven amb el
idit repetíen ses paraules de boca en boca.

tava

—En Feliu d'Olot

mireu!

-Quí és ?
—Aquel' de la faixa musca,
bastó llarg capsat de cuino.
—Ja....aquell horrie rabaçut
cara d'espavilat.
—Oialá ! Fíca-li'ls dits

a

—Més valdría fica'ls-hi

a

que porta

un

i yermen. Te

la boca.

la butxaca. No
té poques de dobles de quatre.
—Ha dit que enguany el bestiar porquí
no
valdrá cap diner.
en

—Ja

podeu pujar-hl

de

peus.

Quan

ell

ho diu!

Eren

a

manera de

311101EDIFL.,

tots els

Els trens de vapor teníen certament
atractiu de la novetat i llençaven la ima
ginació pchs camins somnic>sos del esdevenir,
parlant-li d'avenços possibles, de merave
lles imprecises, que'l desig perseguía sen
vera
forma de concreció. El
se trobar-hi
carro, en canvi, era tot ell realitat, era ja la
forma suprema a.ssolida en aquel' ordre per
l'esforç humá ; estava ple de tradició i evo
pila de recorts emocionants. _Els
cava una
noms 'deis ,enginyers del camí de ferro erel
gaire-bé inconeguts, la empresa una entitat
ro.

anónima,

»

carreters

de la Hui

esment

ta, que s'estava trabartl, i moltes i moltes de
simpatíes se decantaven de la banda del car

no'ns fará cap mal. Ja

capit-hostos ,d'una

gue

el material

una

cosa

morta

que

carro una máquina que tot-hom en
tenía„ i les reformes de la qual havíen sigut
llargament discutides a tots els hostals,
latges i masíes, i '1s animals que la movíen,

sos, el

sols teníen més afinitat ami) la vida hu

no

que les inanimades

locomotores, sinó
conquistada certa
celebritat. Quí no havía sentit a parlar, per
exemple, del cavall Goliat, aquella bestia
mana

que molts d'ells s'havien

puntosa que havía desencallat un carro que
quatre mules no havíen pogut treure de la
i que s'era

mort

repentinam.ent

a cau

del violent esforç després d'haver

sa

guanyar

l'aposta

al

seu amo

?

Quí

no

fet

conei

xía'l nom de la Celistia, una mula gris i
lluenta com una nit serena, bestia cobejadís:sima, que disputada en una fira per tres or
dinaris contra-puntats, havía assolit per preu

quantitat

una

Aporten

de

moneda.

que poques noies

dot al llur marit ? I quí no havía
rigut amb les extravagances que's conta
de

ven

en

l'Esparverat ?

I

a

quina

orella

no

ha

del Gaig, la Bonica, el
Pelegrí, el Rúfol, la Flor-alba ?
Per més que jo vivía en un món forç.a
apartat d'aquelles qüestions, no havía deixat
d'enterarme'n i'm causaven certa pena. El
meu
con
no
podía pendre partit decidida
ment a favor del tren de foc, ni deis carros.
Perque no havíen de co-existir ? El tren de
foc era tant meravellós ! corría tant ! Peró
víen

els

sonat

carros

els

noms

eren

tant

familiars,

tant

poetics1

Veníen a passar free a frec del meu balc6,
me proporcionaven cada vespre un especta
cle interessa.nt ; i constitufen una mena 'de
nota epica que sonava tant bé dins la nostra
ciutat severa i magestuosa! Qui nols hauría
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en

a

de diners

pla jo
matara les diligencies
que no ; peróls carros

com

volta

no

...

tren

hi teniu les

;

PLATERI
Garantía absoluta

mal

Desenga

?

endreçades

calaixera.. No'n val

pot xiular

si's

comDte

ximples

som

no hi ha res com: un carro ben me
i amb besties fidels. Eh l va poc a poc
p-ero .alleluia!
alió és seny, alió, és mira

aixel. I

besties

s'embruta i

tot

qu'e

nat

les

nieves

are :

nyeu-vos

d'un, podeu posar-n.'hi dos o tres...
o cinquanta.. Feu-me una
carretera d'aquí a
La Huna, doneu-me ternps i paciencia, i amb
prou

masega i

Tothom havía algún

rra.

1931
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trobats d'enyor ? Jo'ls esperava amb veHta
No'n vindrá cap avui ?
me
ble desig

n,bagi

d'anar

a

fer la vetlla abans que

passat cap ?

De vegades,

si l'hora

era

quieta,

els sentía

de lluny, de cap al fons del carrer de la
Cort Reial. «Are'n vé un—pensava—a veu
re Si sera gaire grós.» Els coneixía tant bé

ja.

les traces que

aix?)

que,

a

no

tanta.

solía

pas

distancia,

enganyar-rne
no

;

més se'ls po

soroll confós de sotracs
judicar per
pausaps i per :uns cruiximents gairebé imper
ceptibles. Peró aquella fressa aumentava de

día

un

després s'anava dis
moment en
el
p:.as
de
la
récula
com un martelleig
thigint
rítmic, i's perceblen les empassegades que'n
rorabíen el compá,s, i tal volta l'escarritx
de les ungles ferrades relliscant sobre l'em
moment.

pedrat

I

me

que

per altra part,

I,

que no's pot d_ir.

manera

—

deia—Hauré
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tornava distret i somniador. Era inútil
volgués parar ment en la esplicació del

catedrátic. 11/1e'n distreia sens adonar-me'n ;
mentres ehl parlava deis pretérits i supins
o

passiva,

de les oracions per

tasía dardava per les

la

fan

meya

ribes del Ter

o

del

Onyar, s'esmunyía riu avall en una barca
per sota les branques florides, o s'entrete
nía a cantar i recantar alguna vella cançó,
de la qual fins a les hores no havía sabut
assaborir la. bellesa cor-prenedora. I quin
poc dalit d'obrir un llibre! Qué peresós m'
era tornat ! Qué gallófol ! Jo prou m'ho co
neiría i me'n apenava, peró m'invadía quel
com

que

extern

era

que jo i 'm

més fort

dominava a faisó de
són invencible.

com

ens

domina

una

selvatge del antic domador de besties. «011a
ronc intermitent, que llen
ooh ! Arril »
wma la ciutat reganyosa, anava creixent,
creixent, atançant-se... Era que ja'l carro

Un d'aquells dies, després d'haver plovi
nejat tot la tarde, el temps va asserenar-se
gaire-bé a sol m'orent; i vaig sortir al balcó
a respirar l'aire lliure.
Quina fresca més
agradosa ! I quants de matiços s'hi perce
bien 1 Aixis com en l'aura d'un jardí un
hom hi gaudeix els aflaires de diverses plan
tes oloroses, aixis en l'ambien.t d'aquella tar

entrava dins el sonorós

de s'hi sentíen les frescors diverses- de la

estrident. I

sonava

espetec de

xu

rriaques, i, retrunyint cases amunt, s'alçava
fins al cel la veu poderosa del carreter, una
veu en la qual semblava rebrollar
el crit

carrer de Ciutadans.
I a les hores dava bo d'obrir els ulls per
veure com aqueli carrer en ombra llampega
va, igual que un cel de tempesta, amb el fo
guejar de ses pedres batudes per la récula
feirugantai, i com la gran baluerna del carro

terra

molla

les gotetes

regalimants
tremoladores,

de les parets

puríssimes

i

i de
que

penjaven

avençava

com una filera de gemmes a sota
els passa-mans de les balconeres i'is rellei
ros de les fatrades, i que en caient se pulve
ritzaven. en l'armosfera. A ulls clucs, només

mg

que de

lentament, fantásticament, entre
d'a.quell centelleig, que li donava ga.livances de cosa de l'altre món. Jo'm queda
va tot encantat i pensava : s<Ma noi, i
que
n'és de bonic airó!

»

Tal vegada aquells carros me semblen
més poétics per raó de lligar-se llur recort
amb un altre d'una naturalesa més íntima
i dolça : el del primer Ilustre d'amor que va
brillar en la meya ánima.
No me'n he oblidat mai més.
Erexn cap a les derreríes del mes de
Març. Recordo que primaverejava i que jo
aquel' any sentía la creixença de la prima
vera dintre les meves entranyes, aixis com
els arbres, si fossen animats, hauríen de sen
tir la puja de la saba i l'impuls d'esclatar
en flors. No tenía ganes d'estudiar. M'em
badalía contemplant el cel, les muntanyes,
les plantes... No'm cansava d'espiar la na
turalesa, descobrint-hi un encant, que'm cri
dava a unir-me m.e's i més amb ella ; i d'
aix6'n neixía un desig indetermina.t, que
arribava a fer-se dolorós. Vivía en un estat

respirar-les s'haurien

Iles coses; i per
la

sospitar
de la

en.devinat aque

sentor

humida, que de tant
pantejada del vent,

sament
tava

certa

enllá de les

n.ostra

cases

agrella

i den

tant

apor

en

s'hauría pogut

la fronda

l'aigua!

bles de

moll, tendre, intens
síssim... El sol, ja força baix, cairejava de
El blau del cel

era

grogues llicentors les
Les teulades

cases

resplandíen

com

del
a

1VIercadal.
vidrim. Va

garosos refieres irisats aclaríen ça

y

ria. El

carrer

de Ciutadans començava a fos

pero a la plassa del Vi l'aire era
tant diafánic, tant im.pregnat de claror, que
la vista no perdía cap detall.., ni una volva,
ni una esquerda, ni un grá de sorra.
No passava quasi ningú : un senyor vell
amb un paraigues sota l'aixella ; una mi
quejar

;

dos

capellans

que

es

poca gent més. Els balcons

voltes

;

serts.

Els

la má

una ampolla a
passejaven por

;

sota les

eren

pardals piulaven i xerrotejaven

de
so

rollosament per damunt de les teulades in
visibles. De tant en tant alguna de llurs ales

apareixia esvalotadament per defóra deis
ráfecs. Enlaire, en Mig del cel, a una pro
funditat immesurable, un ocell... tal vegada
la primera oreneta... daurat de sol, immóvil
en un punt, aletejava. Oh l'interessant soli
taxi 1 Era un puntet viu, que palpitava is
diría
cor... i 's
aeri.
vital
del
món
que fo.
Ehl i jo'ns confoníem en un mateix ritme
harmónic ; i bevíem la mateixa llum, les ma
teixes blavors puríssirries i les mateixes ex
halacions de la terra i de l'aig-ua i de les
plantes amables... I'm plavía que fos aixís.
I are mireu quina sensibilitat més extra
nya la meya : fías i tot vaig enten.drir-me i
amb

socronament

el

s

cor

el

el

meu

centre

emocionar-me.
Estava
nar

la

tant

distret que no'm vaig ado

ving-uda
deria, fins

de la

nieva

dringar

al

meu

d'aquells

d'un
que

un

seu

va

de
fer

darrera les vidrieres del bal

có. A leshores vaig abaixar els ulls

lo. Ja l'animal devanter
soberc animal per

un

carros

sotrac

cert.

guaitar

a

prop de

era a

Era

casa...

mul de

un

gallardíssima : alt, esparvillat,
prima, fi d'orelles, maciç
de cos, espandint Iluissors d'acer brunyit
i presentant un aspecte general tant ferreny
que en el so metálic de ses potades un hom
una

de

estampa

cama

nerviosa i

creia endevinar-bi el de

tota la materia de
format. Us prometo que era cosa
d'agradar. Adhuc els dos capellans, que's

que

era

passejaven per
contemplar-lo.

sota

les

voltes,

s'aturaren per

A darrera seu veníen cinc altres muls d'
estampa més feixuga, peluts i espallonosos,
esquilats de mig, cos en amunt ; i al darre
ra de tots, a braços, un cavall gabaig tant

grossegás,
En total

que amb prou feines hi cabía.

set

caps,

tarasques.

set

llonga a,gafava quasi

La tira

Ilarg de la plaça
del Vi. 1 el carro era digne d'aquella mula
da. Les seves grans bosses carregades arro
segaven gaire-bé per terna com la braguera
tot

el

da d'un animarás prenyat. Un

munt

de cai

sarrions, botes, sacs i farcells de totes
classes, que resurtía per davant sobre la es
cala, s'aixecava fins a dalt de baranes; i
xes,

Goma, Ortopedia, Higiene

mescla de

Pat, i'ls meus sentits s'excitaven afinant-se
fías a la subtilesa j tot el meu cos palpitava
d'emoció. Adhuc una simple olor, que l'au
ra'm portés d'algún jardí Ilunya o deis tes
tos d'algún terrádet, m' impresionava d'una

lla les

ombres amb la Ilur delicadíssima Ilumina

espectació, d'inquietut,
d'alarma... Un raig de llum imprevist, una
temor inesperada en mig del silenci, una
forma v.agarosa que s'interposés sobtada
Plent entre'ls meus ulls
objecte de la me
va visió, me causaven un sur desproporcio
estrany,

ropa

devesa. Oh exhalacions admira

nyona de servei amb

Cotons, glaees 1 bonos
Braguers 1 faixes ventrals a mida
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—
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-

Ronda de Sant
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de baranes

.

amunt, sotá la tenda costellu

en

da, -encara hi quedava una mena de baca o
algorfa, on haguera pog-ut viatjar folgada
ment una familia. No crec que mai s'hagi
construit un carro més llarg, més ample,
ni més alt ; i acabava de fer-lo més volumi
nós una mitja dotzena de g-avies de bruc
rublertes d'aviram., que duia lligades a da
rrera
sobre la -banca del capsal. Ja calía

prengués

que
no

bé les voltes dels

carrers

topar amb les c,antonades. Alió

era

per
un

veritable magatzem .ambulant. 1 havía de
tenir un pes escruixidor. Prou ho sen.yala
ven les
negroses Iluentors de ferro que les
rodes deixaven marcades ací i allá del em

pedrat.
Marxava poc
i bon_

-compás,

i

que les

ane

a

per43

poc,

estores

amb

seguidesa

crits ni xurriacades

sense

les rodes havíen

;

l'impuls

refrenar
tar-se

a

la má, i

les

massa

ofería

de

huc, en c.erta manera, de netedat. El fanal
reflector, amarrat amb una argolla a la per
xa, com si diguessem al cim del pinyó de
una fatxada, era _polit com: un xarol i osten
tava un vidre més immac-ulat que'l del mo
nocle d'un elegant. La lona de la vela era de
una
grogor simpática i d'un gra satinós i
queja _per davant a plec de cortina, ben
compartida a banda i banda. Un ramet de
llor, seguranment bene7t, com el que les bo
nes mestresses solen'posar a les portes i fi
nestres per preservar-les del llamp, verde
java en un deis costats davanters, curosa
lligat arnb una corretja encivellada.
'Vivía, doncs, allí alguna ánima piadosa ?
ment

Ressonava tal valla als

vesares

dins aque

algorfa viatgera la santa remor del ro
sari ? Quina ma curiosa i honesta cuidava
'd'aquel' fanal i d'aquel' ram de llar, que
parlava 'd'una fe tota senzilla i d'una de
voció tota prudenta ?
lla

anava a

peu, al

costat

de. les

mules, mig distret, mig vigilant. Era un
home can.ut, de cinquanta anys i potser més,
alt, corpulent, fresas, plena d'intel-ligencia
la noble cara afeitada; francs i candorosos

Editorial

per ajus

xurriaques

anava

i, en ella, brollant un troç
xaca
en fibra, un flaviol de boix amb bells aplacats
de llautó. Un flaviol! El bó del home tin
dría instints d'artista i's convertiría en mú
sic, valdament que no fós sinó a estones per
dudes. Durant la llarga jornada devía ma
sarronera

tar la nyonya tot refilant les enyorades can
çons de la seva terra o ensajant algún ba
llet per fer saltar la fadrinalla del seu poble.
I mentres-tant els animals proseguiríen cal

mudament las marxa, el

bonança,

de

seva marxa

amb l'armilla descordada
gec penjat al muscle. 1 com que'l gec es
tava girat del revés, se'n descobría la but
a

fangueres
pulcres,
gaiesa i ad

rebut

de la

la de la recula. Duia les

cruixiría

alguns presents no
una traca excepcional

carreter

els ulls. Caminava brandant, brandant, amb
aire, de calma obligada, com si hagués de

b:aixes i les galgues i

del camí

El
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dolçament

com

carro

una

nau

brandaría
en

enllá,

i les rodes aniríen voltant

enllá per la

de

mar

infinita, mantenint-hi
auiscuna un punt de tangencia sempre sol
i sempre clistint, igual que fa la nostra vida
pel carní del temps. Jo m'ho vaig figurar
aixís.
carretera

ja

En aquestes,

les mules com.ençaven

a

pendre la girada cap al Pont de Pedra. Qua
tre crits del carreter, algún espetec de les
xurriaques i tot marxá cona una seda. El

presentá, a les hores, per darre
ra. La algorfa de sota la tenda venía a ni
vell del meu balcó, a dues passes i vaig
Ilambregar-ne l'interior, un interior brau
ment embaraçat de farcells i enfosquit per
penjarelles de roba lligada dalt dels cércols.
Peró no hi havía sols fardamenta, no. Allí,
al 'darrera de tot, qu.asi a toc de la nieva rná,
asseguda en un coixí, amb un páneret de la
carro

bor

a

se'm

la falda i

una

rnitja

en

obra

entre

les

esplendida, imm.bvil, com
encantada, m'estav.a mirant de fit a fit, abla
mant-me. La sorpresa havía sigut mútua.
mans,

Els

una

nostres

yolta

sense

verament

floja

ulls s'havíen trobat de cap

esperar-s'ho. 1 '1 mateix

espar

i la mateixa emoció 'de la sorpre

n-érs i més el foc de les nos
mirades ; i la torbació del moment no
permetía dissimular, al un ni al altre, la

abrandaven

sa

tres
ens

Ibérica, Balines,

vehement a.dhesió, amb que s'uníen les n.
tres 'animes esborneiades de goig per la llur
topada violenta. «Oh Deu... heus aquí l'

de

flectaven,
genuflexió,

mi

de la

meya

per la vista. I les

set...

nieves

heus

carnes se

decantant-se d'esma cap

a

la

dir-ho, amb
paraules, amb accions... Vaig portar-me una
má als llavis i, després de besar-la fervoro
sament, vaig extendre-la vers l'objecte de la
meya emoció. Mes la encantadora, a les-lb'
res, vermella com una brasa, acotá'l cap i
sentía necessitat d'a,dorar i de

va

cobrir-se la

cara

amb les dues

mans.

«Perdó, perdó »
cridá l'ánima meya ; i la paraula arribava
.estremir els meus llavis quasi esclatanta.
«Perdó, .percló »
El carro anava fent sa vía i jo'l seguía en
esperit, gemegant, tornat tot jo una súplica
muda, dolorosa, ardentíssima... Sería repa
vaig sentir fret

rada ? Sería compresa ? Es que no havíem
sigut dos a fruir del goig d'amor ? Sí, en
care m'esperaven altres delicies, Un cop una
mica lluny la gentil algorfenca s'atreví a
:clescobrir-se 4e nqu1, i de nou vingueren a mí
ses mitades esplendoroses, sol del cor. I'm
va somriure. Eral consentiment pll, era la
correspondencia sense reserves. Voleu més
felicitat ? Ja no'm vaig recordar del efecte
contraproduent de la nieva primera besada,
ni del penedimerit amb que acabava de de
plorar-la, i un petó i dos i tres, expressiva.z
ment dedicats seguiren el camí
del meu
ablamat daler.
Oh desvari 1 oh realitat
única!
Aquella dolça aimía va desaparlixer ca
rrer Nou enllá, entre la polç d'or del crepus-cle. Quina recança I Quin enyorament va
deixar-me I Perb al ensems, allá., a les pro
funditats de rnon ser, els átoms de La nieva
vida celebraven orgíes magnes, en les quals
s'entonaven himnes 'de victoria i's bevíen
embriag-ueses de llum. Alló era estada una
revelació, un prodigi... Mes el romanç de
la bella viatgera no podía tenir continuació
real. Mai més vaig retrobar-la, ni vaig sa

7...BARCELONA
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ber d'oil

ni d'on venía, ni

era,

ni tant sols la

boca

meya

aon

Mes, bella amor, tement aital dissort
la teva imatge se m'ha fet més viva,

anava,

pogué gustar

les

canpc5

Portadora
41.4abe5 esquisides del
missatgera
gentil
havía
fial
diví,
la
d,o,
seu

nom.

desaparegut desseguit de complida la
Una
comanda. Aneu saber qui
inisel-la d'hostal ? La pubilla d'algún

seva

da

era.

a

mas

?

ric carreter ? Qué importa ? El
La filia d'un
cert és que la vaig somniar dies i dies amb
el sen pentinat modest, la seva brunesa cla
ra,

seves

les

galtones molçudetes,
i

i els

seus

ulls plens de bondat i
nabrs. El cert és que no'm cansava d'enco
manar al vent que li portés mis rneus sos
benevolent que la incli
pirs, i a la Huna
d'esperit avinenta al
disposició
nés a una
anys i més anys,
recort.
1
han
passat
niel.'
avui,
quan penso
vell
i
encare
j m'he fet
ritme de la
meu
cor recobra'l
ella
el
arab
jovenesa. Es que fou el primer Ilustre de
amor, un anunci de florida. Per ella'm sem
tant

poetics

bien més

els grans

temps llunyans.

I

rnán

en

una

tant

carros

trastor

d'aquells

s'és envellida

no

eterna

meu

mai.

nensament,

joventut

de deessa.

magestática que una reina en ca
/Toga triomfa.1, ella, la innominada, dins la
seva alegorfa viAtjadora va nensant •en mi
a la llum de la Huna; i mentres-tant el ca
rreuir,

com.

un

Ulr4r1

a

honor d'una ninfa,

flovioleja uns aires dignes de la nit encan
tada, les set enormes besties nrosegueixen
calmudament la marxa, el

carro

l'esperit selv.atge
nit,
gracia de l'oratge

Trern dins la selva

qui

de les liebres

i

dins la v.all la
'dalt del cim un núvol infinit.

I més enllá del

cim,

una

daurada

branda i

I cruix dolçament com una nau en mar de
bonança, i les rodes van voltant enilá, enllá
per la carretera infinita, mantenent-hi auis
cuna un punt de tangencia sen-i:pre sol i sem
pre disdnt, igual que fa la nostra vida Del
camí del temps.

tiges

les

com

"

A

';:•G"'"

Macken-zy.

Tomados

al sentir los primeros
escalofríos y al mani
....1,vc
festarse los estornu
dos iniciales del enfriamiento, los Pellets im
pedirán que siga adelante vuestro resfriado y
lo curarán- siempre en 24 horas. Tomando Pe
llets no es menes-ter guardar cama, ni usar sudo
ricos; curan mientras seguís vuestras ocupa
clones diarias. Descargan inmediatamente la
cabeza, corrigen la destilación mucosa de la
nariz, el lagrimeo, el estado febril y todo el
malestar del cuerpo que causan los resfriados.
Reblandecen el peco, facilitan la expectora
clon y corrigen la tos. Se venden en todas las
farmacias a ptas. 5 ?so la caja.

en

carn—quin bé perdut

que sería

mon

conort

:

jo'ls ulls et llevaría,
esperit qui'm restaría

la brega
ton

perfurn

amb el

que

sento vora teu

goig de l'hora breu
que'ns veiem d'amagada cada dia.

m'han donat naüra

el foc i el

tot

si fossen les llances d'un estol.

l'he vista aquella bruixa obscura
arrencáls joncs de vora'l fontinyol.
Oh

com

I. el

rec

com

Perseguint

els

i la

del

remor

serp enverinada

una

meus

De paranys m'han voltat els que m'aü-en

insegurs,
apagada

passos

bronzi

vent

vespa

una

fugir,

Jo volía
rnos

DellS

entorn

Senyor;

deis fruits madurs.

no podía,
colgats dins l'aigua.moll,
bruixa m'atenyía

mes

s'eren

i veía com la
i he sentides

ses

urnes

en

el coll.

Oh lluna, lluna, clara Iluna amada,
qué fas •dalt dels nollancres esfullats
Oh Duna, Iluna, clara Iluna amada,
perdona nietosals rneus pecats
Tu aui
que

tu

esgalardes

lluen

a

ton

serena

les estrelles

per
de

aué rius

tan.t

'93

Ca.

clara,

bondat,

en-Ls

aus

Aquesta nit he sofert un gran dol,
'de pensar en la Mort, amada meya,
rnort, sinó en la
mes no
en la meya
quedar-me sol.
jo
131/C
de pensar que

vostre

vostra

sé

má;

que'm miren,

esguard m'ha ,aparegut
Senyor de l'eternal justicia!
sentit v.agament vostre al:Landó,

Oh Just,

jo

he

d'una mortal tristicia
dóna ja consolació.
Aquells camiris assoleiats de gloria
corri me'ls haveu, Senyor, entenebrit,
i m'heu torbat el seny amb la memoria
'd'un vell tornient per vostre amor finit.
Oh, pietat !
no aniquileu ma vida!
Aquella que'm menáreu nrovident
una tarda
d'estiu adolorida
to .mbat

he

rés

me

teva

jo puc quedar-me sol
mig de tanta gent que al món hi há,
perque no trobaría una altre ma
que m'eixugués el nlor ni'm dés consol.
en

Per aix6 aquesta nit he recordat
vora teu,
com mai aauell nerfum de

l'avis, l'hora breu
que'ns veiem cada dia d'amagat,
tos

més que tot, aauell 'dalé incendiat
amb que miro'ls teus ulls profundament,
i tot aixe) amb la Mort al nensament
que'rri c.astigava no sé quin necat.

dies

acerbament impíes
pietoses m'ha tornat;
en un
instant l'haveu transfigurada,
torbació
anagat
sos ulls de
heu
heu obscurit sa faç acobrada
heu estrafet sos l'avis de Dassió.
Heu arborat el foc de mes entranyes
heu oberts els meus ulls horriblernent
heu fet cruixir mes dents de les estranyes
esgarrifances de l'enfolliment.....

i

d'unes

a

les

mans

vostres

ma divina és molt nesanta,
enfonza,
mes no
Senyó, en la tenebró,
vostra
justicia canta,
la eternitat
mes el temns
-olé de sol diu el perdó.
Ha lluít novament vostra clemencia
La

De pensar que

l'encesor de

mes

lo

terra

aquella aui ha florit dintre mos
agençada de vostra suavitat,

jo aire't sabía tata
amargament la teva llum m'ampara
?
no m'enfonzes en l'eternitat

.4--

veig

dins d'una llum de posta sangonent ;

vol Dia.dosament,

oh Huna!

no

els ulls de la

...

aui vetlles el són de mes parpelles
daures els rneus som_nis dolçament.

Diga'm

ja

i

tots

...

...

17 9

No existe nada para
curar un resfriado de
cabeza como los Pe
llets del afamado es
pecialista inglés de las
enfermedades de las
vías respiratorias, Dr.

Que

en

ta

ço

i amb ells

j. RUYRA.

xVirS9 MENORI

mai

amb

com

que

sols

mes

sería jo més fort...
la lluita fos vençut

provés

si ho

encara

perdría

claror d'un món que deu ser tot daurat,
en el cel una estrella abandonada,
a dintre meu rnon esperit torbat.
Oh

és en tu la gracia fugitiva
arrebaçar-te-la la Mort.

no

Que

dancen dins la

trem

a

més

,1

car

ro

voltes la somnío ; encare a vol
tes passa per ma fantasía a manera d'una
irnmutable renresentació mitológica. Més
petxina,
bella que Venus dilas la seva,
Encara

s

ni pot

com

Sempre igual dins el

647
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vostra

la tranquil-la amor...
peraue vostra presencia
sia en mos ulls una eternal lugor,
perqué ,a1 besar les temples 'de l'amada
senti en mos lia.vis l'immortal destí,
i heguin mos senys la joia mesurada
rnentres en ella s'estremeix el si,
deixeu dintre mon cor eixa punyida
que sento al aspirar intensament...
Sía un espill rna vida de sa vida,
rn'heu

Mes,

vas

tornat

a

oh Senyor,

de

conort

dins ornbra de torment.
LLuis

VALERI.
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superiors, mal descendirem ni acudiretn,
algá volgués provocar-nos-hl i portés

D'ART

Post-Comentani

na»,
tives

reguladora

de les evolucions col-lec
de la Nació ; mai com ara havíem

vist i compres la marxa
evolució de le
tlues oorrents 1 forces socials de Catalunya
la una de irradiació propulsora en els cen
tres superiors de la vida nacional, i l'altra, la
marxa evolutiva de regressió en la. linia de

també, l'article que publicárem.
gloriosa obra, veiem i
deiem sois en el fresc d'En Torres-García,
valors doctrinaris, valors ideals, interessos
espirituals, i defuglern i apartavem d'ell tota
acció personal, de «capelleta»,—crítica de
interessos—; i aixís i sols aixís, continua
la doctrina
rem pronunciant,
imposant
I per ço

parlant d' aquesta

—

-

perque quan Catalunya opera la seva evo
lució política, apartats
desterrats els pre
judicis que envolcallaven l'esperit social, el
denominador comú en l'esperit
tots els ca
talans era Patria; i ara, en aquesta nostra
evolució artística que fará i dirá. el pronun
ciar de Catalunya centre d'art, als preju
dicis i tnalvestats aquelles, veiem juntar-se
quelcom més, que amagat arnb el nom de
interessos espirituals, si socavem i escatim
bé la qüesti6 i sabem i veiem con). ella es
manifesta, calificarem. simplement d'in/eres
sos.

Nosaltres que sabem. i fem
l'art patri
moni d'interés espiritual, fem i operem en
els actes tots del camí d'ascendencia del
nostre ren.aixement d'art, afirmació ;
por
tem
Ilevat de Patria i una força espiritual

incontrastable,

i per ço,

simplement

afir

la n.ostra dictrina, sens acudir a la pa
lestra, vivifiquen i bastim aquesta fe en l'
man.t

avenir i la formosor de la plenitut de l'art

a

Catalunya.
La mateixa

forç.a.

única i inquebrantable
guía el renaixement poli-tic de Catalunya, portará. la seva renaixença
artística ; perqué en total, l'art és manífesta
ció de la vida nacional, i si existeix i viu
la Nació, també l'art, en manera natural i
directa, deu existir i manifestar-se. I aixís
com. el catalanisme polític fou
per l'afir
mació que ha deving-ut realitat, el catalanis
que ha portat

artístic
s'imposará.;
me

—

nova.

• • •

periferia
Sitió que av-ui, hern vist marcada i accen
tuada de manera viva aquesta oposició ;

seva a aquests viaranys.
Perfectament, pesar i discutir l'obra d'En
Torres-García i el valor tot d'aquest ideal
de renaixença artística, quan enfront .ella
s'invoqui el norn, i ideal de la Nació, de la
unitat de l'art ; mes aixd necessita una sol
vencia i altesa d'esperit, que sigui i visquj
amb la nostra. Que interessos d'ideal nos
tres no els entregarem ni abandonarem
mal,
com espe,ctacle de circ, a la voracitat
ávida
d'una multitut.
I aixís serem i obrarem tots; la labor
nostra no és de protesta ni defensa, sinó
de
afirmació ; vegeu l'obra d'En Torres-García,
l'obra tota de la nostra renaixença, d'afirma
ció. Si es vol deturar aquesta acció construc
tiva nostra, certament no sera. intentant por
tar el nostre pensameht i unitat d'
ideal a
la lluita 1 palestra de les passions.

Creiem que l'art deu ser fruit 1 esponja
de les substancies nacionais ; i al en
torn d'aixd hi hem bastit aquesta unitat de
doctrina que informa el nostre art de re
naixença, i d'ell n.'ha sorgit triomfanta aques
ta joventut que lluita en el nou ideal. I per
ço és que en el fresc d'En Torres-García,
vegérem i invocaren) aquests interessos es

• * •

ment

pirituals

Nació,

de la

que per nosaltres és la

deu 1 font de manifestació del

nostre

Art.

I nosaltres que creiem i tenim
de la crítica

com

funció espiritual

Diguérem i afirmárem. amb la obra del
pintor nacional de Catalunya, En Joaquín).
Torres-García, el valor i dignitat d'aquest
mornent de Renaixença
Catalana : insisti
rem.

Insistirem, perque és precisa la col-la
boració de tots en aquesta tasca de renai
xença, 1 no creiem que la nostra sigui so
brera ; mes insistirem sempre en laboració

d'afirmació,

renova

dora i guardadora

d'aquells, quan se parlen
i debaten interessos espirituals, per creure
és immoral, ni atendrem ni respondrem,
malgrat se'ns hi reti, interessos personals i
crits d'impotencia que s'alcin. Peraue sabem
servem la dignitat del nostre comes, i
sa
bern quin és el valor de dignificació en les

una

sana

constructiva. I insistirern amb

i bella continuitat. Ho farem ser'e

nament, perque tenia una fe inquebranta
ble .1. única en la força i impuls d'aquest
nostre renaixement ; perque veiem
no és es
téril la labor nostra i ja nosaltres fruir!): i
gaudim la bellesa i goig de la creació.
Mai farem tasca protestataria; mes en
front nostre hi há qui es xifra en ella a
falta de menor fortitut ; hi há qui, despre
ciant i apártant el plaer immens de la crea
ció, nega de sí el goig de la acció construc
tiva.
Ells restarán en la protesta. Nosaltres
obrarem per l'avenir, i el bell baga.tge espi
ritual nostre i l'amor de Patria farán i di
rán la gloria de la nostra obra; i amb ella,
presidint-la, la d'Én Torres-García, a la Ge
neralitat Catalana, dirá arnb viva plenitut
el valor de dignitat i afirmació del nostre

funcion.s espirituals de l'home.
Es i será imrnoral l'evocar interessos de
«capelleta», baixos interessos, debatent
combatent l'Obra d'En Torres-García i ra
bejar i manifestar-se en una impotencia ver
g-onyant i hurnilian.t. Perque enfront
l'uni
tat espiritual d'una doctrina,
l'home fort hi
enfronta una força i unitat d'ideal; i quan
se debat un valor
espiritual, és noble el po
sar-hl i xifrar-hi sois valors del
esperit hu
rná

; ara, quan
aquell valor i riquesa és en
mancament, l'acció i obra única és la pro
testa i la baixa lluita difamatoria.
I aquest
és el terreny l qual nosaltres,
sentint-nos-hi

pensament.
MARTI CASANOVAS.

será també per l'afirmació que
no necessita protestar ni ende

res. Bastim el casal nostré, 1 com
tenim fe en la nostra obra, la tasca és cons
tructiva i d'afirmació.
Per ço és que l'obra d'En Torres-García
no ha sig-ut imposada combatent
ni despla
rrocar

çant cap

obra

ni personalitat

;

pel

seu

valor

d'afirmació és -que triom.fa-, i per a pintar els
frescs del Saló. de Sant Jordi, ha bastat
sois l'esforç d'afirmació aquel',
de l'obra del
nostre pintor nacional.
.

si

ció

Les pintur'es murals
ci4En joaquim Torres-García
Una volta més creiem i diem les excel
lencies del metode i ilei que En Prat de 1 a
Riba formula en la «Nacionalitat Catala

1913

Davant I obra d'En Torres-Garcia
Podríem en primer lloc erigir dues pedres
i arbitrariament posar
en.l'una

Formosor
formosor ar

l'altra Bellesa
1 dic en
monía, gracia, tecnica; i. vull dir en
bellesa
divinitat; inspiració—. I podríem sentar que
formosor és una i és divisible, cal-- hi ha
en

formosoí

—

en

un

paisatge, formOsor
-

,

hi ha

-

forçosament en una part d'aquest paisatte
isolada : en un arbre, en una pedra, en un
regueró d'aigua. I que Bellesa és una i in
divisible ; així será. Bellesa un paisatge, se
ra una ddna al mig d'un
paisatge, mes no
ho será un fragment del paisatge ni de. la
car

Bellesa és aquel!. Tot compost tánt

Novernbre
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pels arbres pel

moure's deis arbres,
tant pels núvols com pel moure's deis nú
vols, pels aucells que canten, per les remors
coni

del vent, per les remors de la mar.
Perd una flor, un arbre, que tindrán for
rnosor si ho mirem amb l'esperit apagat o
distret, p-odrán arribar a esdevenir Bellesa
si nostre valer i nostre seny saben evocar el
jardí o el paisatge i les muntan.yes i el gran
cel cotxant-ho tot ; sois així podra arribar
Art és aixe): una visió o evo
a Art, perque

figures,

unes

que amb
de formes,

nars

o l'arbre naturals,
la
subtil, més oberta, damunt

davant la flor

contemplem

més

el Ilenc, i a rnés de les nostres muntanyes
del nostre miar i del nostre cel, hi veiem la
nostra dóna agermanada, encarnada en la
posa da
cosa creada; i heusaquí com se'ns
vant de nostre esperit cc, que l'artista ex
DresSament valía que veiessim, el gran Tot,
Bellesa.
o sía Deu, principl i fi de tota
Per aixi) el verdader artista no tindría
necessitat de donar-nos grans nanora
mes, ni grans composicions ; amb un ocell o
cap

arbre ens diría el mateix, car l'Art
és una bella síntesi de les coses del món;
fer-ho ± sent
mes ell sent recanca d'aixís
un
ritrne més
plaer de donar a la síntesi
construeix
un
naisatge o
pixamplat, llavors
arnb

no'ns diría pas més

mes

encara

popular

i
llibre de sociología en
d'apreciacions
de
sembrat
enten_edora,
sentit COITIÚ, que al trobar-les ens fa l'e
fecte que ja havíern llegit el llibre!
1 és que el nostre arnic advocat, o l'in
forma

el botiguer treuen idéntiques
ja d'anys, cada vegada que's par

dustrial
raons,

o

la d'aquesta guerra d'avui que se'n diu
obrerisrne. Hi ha troços del llibre que
semblen dictats d'ells.

fervor construís cente
nexe sería el mateix

tot

el

car

dona.nt-nos

un

arbre sol

o

una

gran reverenda.

J. DUCH AGULLÓ

El Crist
nostres altars
Miguel

A. D

de Unamuno

Se'ns hi daleix el Crist dalt de les creus,
un mig aire
de caminar posant ben plans els neus,
que per sé a terra no'ls hi manca gaire.

i el decantal voler arnb

L'impudor

amaga

de la

i del torment

carn

Ell, curos.ament ± honesta,
llatzerat—,
—nú i
l'ale >del moviment
d'una vesta.
gracia
onejanta
arnb la
en

bracas, tírnit, no gosant obrir
bat a b.at, dominador d'amplades,
sem.bla valer-los recullir per dir :
els

de

un

Quin bon desig de conciliació en aquest

coses

fruita,
més
gen
sois que •ens ho rliría d'una manera
til fent-nos La nosaltres i a la cosa creada una
que

cació del gran Tot.
I així tindrá Inés forta valor una obra de
art com més l'artista hagi sabut evocar i
plasmar co que havem rdit ; per tant una flor,
un arbre, traspassats a la tela per un ver ar
tista, poden francament ésser Bellesa, perque
la evocació que nosaltres fem inconscients

gairebé
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teu

Crist
per

tant

juntar

desig

a

tes

bracades

b_umá que vol torná
amb les

nostres

J.

M.

ses

a

venir

netjades!

LOPEZ-PICÓ

Peró, una vegada tancat el llibre ens
hern tret del davant la visió entremalia
da i curiosa de les estadístiques, del joc
de la réplica, de les anécdotes, i els claps
de sol de les belles solucions, i desean
sant els ulls i el pensarnent en la llunya
ria influida, ens posem a cogitar la sig
nificació que puja de tot aquell material
de coneixements i d'anhels, quina mi
granya de desesperança ens vé també
d'aquest llibre!

en forma de da-resulta el país de l'autor per
obrers, esclaus
seus
un estil aixís: Els
fan
d'un instint enverinat de classe, ens
rna
enraonen,
l'efecte d'étourdis quan
patrons
nats més que no pas pels seus
un Es
esperançats
en
per uns ideólecs,
súbdits
tot
i
tat ideal que ho mudaría
mal
d'un Estat actual i positiu que és
interessos
contrari
als
administrador,
del obrer, dissortat en les seves empre
socials i
ses, inepte per les institucions

Perqué d'ell, escrit

lees,

ens

en

-

tira que el capitalisme
teníen
obrers
per l'enemic mes
que els
gran.
Davan_t d'aquesta pintura, un pensa:
Veusaquí una classe que esperançava
diuen: Mira el
un estat paternal i ara u
qué en pots esperar de l'Estat, per si no

benéfiques; pitjor

bo sabíes. Et pensaves tenir un enemic
qu'era el burgés; doncs bé, aquest no ho
és tant com et pensaves, peró en tens
Justament la
un altre de pitjor: l'Estat.

única fe que'ls quedava.
Amb quina amargor déu haver fet
l'autor la pintura d'un país que no és ni
prou auster ni prou rnirat negociant, vi
vint o massa als núvols o rnassa aferrat
a les coses! Amb quina poca fe déu ha
solucions conciliadores,
ver escrit les
per mes que les injecti d'optimisme!
Corn pot ser que uns obrers com els que
en.s pinta tinguen fe en cap camí que no
siga la revolució, com pot ser que en un
Estat com el que ens destapa siga pos
sible ni la espc-rança de l'autor ni menys
la más exigenta deis proletaris?- I allavo
res, quin temps perdut el de la discussió!
Per-go, segons com, una paraula molt
significativa ens sembla la que l'autor
posa a les cobertes del llibre com a lema,
corn a darrera paraula en ell: «Apres
seuvos». Si la pintura és característica
de les rnultituts del seu país, si el seu
Estat és tal corn el pinta i no hi han ho
mes allí per a fer-lo d'altra mena, si els
proletaris hi tenen la orgullosa étourde
rie amb que els fá enraonar l'autor, i el
seu 'libre no és una pintura d'excep
cions, cal anar molt depressa si encara
hi há. remei.
JOSEP

LLEONART
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El 7 d'aquest mes morí plácidament,
després de una curta malaltía, din.s la
solitut camperola de Wimborne; el doctor Alfred. Russell Wallace.

Morí

a

gr

anys i sa llarga vida irradía una puritat,
una modestia i una noblesa,
comparables solarnent a.mb l'amor, amb l'alta
saviesa esmerçada en l'estudi de les
ciencies biológiques.
Nosaltres volem recordar en aquestes
breus notes la generositat de que dona
mostra quan sabe que Caries Darwin
havía concebut la seva teoría sobre l'evolució de les especies, disset anys enrera. Es sabut
que les primeres idees li
ocorregueren a Darwin en el 1838; mes
ell, arnb memorable esperit de veritat,
s'abstingué de publicar-les mentrés no
va haver aplegat els fets, donades i elements necessaris per ben madurar-la.
Allavors va ésser, quan hagué recollit el
voluminós material de la seva obra sobre l'evolució de les especies, que Ii
arriba una carta de Wallace, jove desconegut, en la qual u dernanava parer i
consells sobre un curt tractat del mateix argurnent.
•

Darwin ro-mangué

pressá la

seva

estupefacte

sorpresa i

el

seu

1 exabati-

aquestes paraules:
«El llibre del jove W allace resueix
rn

ment amb

totes les idees fonamentals de la
teoría. Hi ha

meva

que semblen preses
de la meya obra. Mai m'hauría imaginat
que pogués succeir una cosa tant meravellosa. Fa vint anys que penso en
aquesta obra meya_ i Vos m'advertíreu
coses

e
moltes

vegades

Dissortadarnent

que

algú

cm

precediría.

teníeu raó.>>

:Wallace rnateix corita com se li revela.
el misteni de la varietat de la vida; fou
expedició
una nit a la Malesla, en
una

científica,

rnentres

a

Darwin.

Darwin

nunciar

rnagnanimarn.ent decidí

re

la publicació del fruit de tants
anys de meditado continuada, peró els
seus
arnics el decidiren_ .a publicar-lo
juntament amb el tractat de Wallace.
Així ho feu; les dugues obres eixiren
precedides de un próleg de Levey, en el
gual l'aciençat susdit explicava la ex
tranya coincidencia, per la gual dos cer
vells genials havien tingut gairebé al
mateix .temps la intuido de una llei fo
na-mental de la natura.
Wallace amb gran modestia digué
escrigué sempre que el veritable autor
de la teoría de l'evolució de les especies
era Darwin, que
la obra propia era in
significant, que a. l'altra pertocaven I'
honor i la gloria:
Pocs episodis hi há a l'historia de la
ciencia més nobles que les relacions en
tre aquests dos savis, la Hur amistat la
llur coeperació recíproca. La llur amis
tat dura fins al sepulcre i Wallace volgué seguir les despulles de Darwin fi-ns
a l'abadía de Westminster. I ara,
moets
tots dos; el nom Ilur és indisoluble.
a

-

joAN

d 'inquietut.
6 Novembre

llegía l'ensaig .de

Malthus sobre la població. Per accen
tuar mes la combinació fortuka, el ma
teix 'libre havía inspirat la mateixa teoría

base de la lectura d'Ovidi?—Diría que
avui se coneixen rnillors procediments.
—Sí, peró esta provat que arnb aquests
millors procediments s'obtinguin mi
Ilors ho.mes?
Res sabríem avui concloure sobre aixó.
No dictarninem encara. Peró compla
guem-nos en clavar aquesta nova agulla

ALZINA i MELIS

Pedagogía,

encara

Havent rebut, per raó de fina sensibi
litat, la punxada de l'agulla d'inguietut
que clavá.vem, dies enrera,—i en Tale pe
riode electorall—sobre qüestion_s peda
gógiques; i havent, per raó de prompta

intel.ligencia, aquesta punxada
de pura meditació,—algi'l, ben

en

tema

compe

tent, m'escriu:
«Moltes demostracions se li oferirán
en el sentit gue'l fer art, literatura, cien
cia «al alcanç del infants» no és el camí
millor... Pot apuntar-hi el següent fele.
La cano estimada d'uns nois, per mí
molt ben_ volguts, era i és encara «Deu.
lloat per la natura», un deis millors co
rals de Beethoven».
El fet és ben interessant. El tractar-se
de musica li lleva, sens dubte, una mica
de-la força de prova que tindría en un
altre cas la preferencia a una obra «ma
gistral» sobre les obres «acornodades».
Per& ajuntat; com din molt bé el repor
tador, a altres que podríen aduir- se, té
son valor.
Podría aduir-se, per exernple, aixó:
La lectura i estudi de la que s'anomena
«Historia Sagrada», sol causar mol poc
efecte en la imaginació i en la formació
del noi. En canvi, el dia que un noi de

mitjana sensibilitat,

pren

per

primera

volta els «Evangelis», és un sacudiment.
A condició, potser, que l'exemplar
que tingui a la vista contingui gravats.
I aguest altre fet: Les m.illors lectures
e--

na

i-eressant

Quijote» se fan de petit.—Les
millors, i en molts casos,—confessem
ho,—les úniques.
I .aquest altre: sabem d'algú a gui,
del «Don

Pedagogía
I si resultes que al cap i a l'últirn, la
de llibres destinats exclusivament als infants —lo que se'n diu «11ibres a l'alcane dels .infants»— constituís

publicació

una

error

pedagógica?

No hi havíem pensat mai, quan.l'idea
ens ha ocorregut al marge d'un episodi
del goethiá «Poesía i Veritat». Conta
Goethe, en aquestes memories, cóna, no
existint encara cenan ell era petit les biblioteques de carácter infantívol, tant esteses més tard, ell havía hagut de Ilegie
de bon.hora els mateixos 'libres que els
bornes fets. ((Si s'exceptua I`«Orbis pictus» de Comenins, cap llibre de aquel'
genre
diu
va
arribar a les nostres
mans. Pero fullejávem ben sovint la «Biblia»
arnb els gravats de Merian;
—

la «Crónica» de Godefred, amb els gravats del mateix rnestre, ens va fer conéixee els
esdeveniments mes notables de
l'historia universal: l'«Acerrap hilologi-

afegí faules, rnites i meravelles
tot ordre, i, com jo vaig apendre ben

ca»

de

hi

d'hora

conéixer les «Metamorfosis»
de les quals vaig estudiar diligentrnent els primers llibres, el meu
j'ove cap- fou aviat rublert duna munió
d'imatges i d'aventiires, de figures i
a

d'Ovidi,

d'esdeveniments considerables i meravellosos, i mai d'aburriment poguí pendre`m, ocu-Pat com jo estava continuament en fer jugar aguest fons d'adquisicions, en repetir-lo, en reproduir-lo».
Cal confessar que'l resultat final no
massa dolent...—I,
no obstant,
pedagog d'avui d'una educació feta

fou

un
a

guan tenía den anys, les noveles de Juli
Verne no li podíen interessar de cap de
les maneres. En canvi, causa ses delicies
i contribuí decisivarnent a la seva forma
ció mental la lectura—molt distant enea
ra de
la comprensió—d'un 'libre difícil
i, per cert, mediocre: la «Biblia de la
Humanitat», de Michelet.
I aixó altre, que ja's va escriure en el
.Glosan, el dia ditxós en que arriba a la.
Biblioteca de Catalunya una reproduc
ció de l'edició primera del «Sistema de
la Natura», de Linneu; «Jo no sé gu.e te
nen les obres deis grans savis, que és al
calor d'elles que constantment s'han.
covat les joves vocacions.. Tota la física

29 Novernbre 1913
de Newton ha passat als nostres petits
manuals í ben acrescuda encara, i mino
rada, i neta d'errors. Mes, qué ho fá,

que a la lectura d'un manual ningú sent
la passió per la física, i a
Newton, sí? Tots els grans
lectura
de
la

despertar-se-li

utatemátics que'l

món ha conegut, han
perqué,
en temps de sa vida
tals
estat
assatz prematur, els va caure a les mans,
tnés o menys casualment, un volum,
més o menys tronat, d'Euclides o de

Qué

en va

No tinc noticia de cap company meu.
Si puc assegurar que no n'hi ha pas
cap que hagi arribat a ésser eminencia
en rés.
Es culpa d'alió? Es per culpa de nos
aitres? Tampoc ho sé.
Sois puc afirmar per mí, que jo he

quedat

un

co

mençat a interessar-me pel teatre de ti
telies, la meya innocencia ja era liuny.
De petit prefería mil cops, al teatre de

«melodrama».—També

hau

ría preferit Shakespeare, si donat n'hi

MOLINÉ

força.
i MALATS

rer.

llur

bé

Glosari

quines

digueu-nos

sou

us

Mestre, i

dirán:

us

<Vos, qui

haveu posat al

L.

sobre'l problema. Que estem tí
midament estudiant-lo.
Novembre
XENIUS

vostre

en

obres faría bó de

ilegir

a

desterrar eis llibres
l'escola, i,
als infants, po
exclusivament
destinats
fruir la bellesa
fer-los
cornençar
a
dríem
belles obres,
de les grans obres—de les
els
—i tal volta influiríen elles damunt
alts
florir más
esperits,
seus
ideals. I sobre tot—mirant la realitat
vullau publicar Una 'lista d'obres deis
Mestres, no oblidant-vos de indicar-nos,
si ho saben, on se ven.en más económi
sense

carnent.»
«1 aixís, el
que ens heu
tant

pic d'aqueixa nova agulla,
será
clavat al esperit,
no

dolorós.»

és

I moits d'ells

•

da en l'altar de
de la Proporció,

simplernent el guany? D-ema
als qui compleixen conscientment
tasca pedagógica quin és el seu pa

editors,

amaría el Glosador recullir
concrets, observacions o re

cords personals, sobre aquesta qüestió
dé la preferencia o no preferencia de les
obres posades precon.cebudament «a l'al
canç deis infants».
Repetim que no sabríem determinar

ecléctic.
és pas cap

no

No creieu, estirnat Mestre, que moits
'libres que's llegeixen a les escoles no
són fets per a els infants? No pensen que
Pimmediata finalitat de rnolts autors
neu

Teatre d'infants».

davant del nostre poble
Ben Planta
al encendre la llantia de la
l'Ordre, de la Mesura,
tre davant— al

Xenius

útil als fundadors de

haguessin.—Avís
Quant
fets, fets

petit

Peró aixó

ENRIC

,uincara, en el rnateix ordre de proves,
una preciosa confessió. Parla un intel
lectual; «Haig de dir que quan jo he

el

sortir de tot alió?... No ho

sé.

Lagrange».

titelles,
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tam
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El millor Cafrea és el torrefaete de La es-trella.—Carme (Davant de Betlem).

l'Estat

©

encara

r

(Del tGlosariz)
T TT

Petit estudi

•

Oh,

car

nar encar

guía! Feu
sobre el

bé de

pedagógic

no

determi

problema.

ni rn_ai.
L'instrucció j educació deis infants és
jo record()
un veritable punt rnetafisic.
No hi determinaren

la

encar

meya.

Atnb

quina gran satisfacció

força del vostre escrit
estudi, al meu col.legi,

la

torno per

a mos

al

anys d'

democrátic

CoPlegi de Sant Vicens de Paul, de
Gracia, no el de Barcelona, tots ja, ay!,
desapareguts. Allí cornensárem un tea
tre d'infants. Peró quin teatre d'infants!
Amb El Punyal del Godo i El Solitario
de Yuste, aprenguérem a dir redondillas
i endecassilabs; amb La Butifarra
Llibertat i Las Píldoras, a fer gresques
pitarresques; arnb La Esposa del Ven
gador i El Nudo Goreliano, a sentir-nos
Calvo i Vico,—era en els benaventurats
ternps de El Gran Galeoto; —an-ib San
Hermenegildo, estudiavem les versifica
cions manses del Pare Gateil; arnb El
Port de Salvació, a declamar odeones
cament, i amb sainets corn Qui no té pa
mates sefl pensa, recullíern el fruit de
les inspiracions populars de quatre quar
de la

tos el sainet.
1 tingui's

en

cornpte

que

tot

aixó ho

feiern
dónes, i que nosaltres matei
xos arreglavern les comedies.
sense

poder de limitació, de direcció propia,
que tingui res que veure amb dit po

un

sense

Mr. Duguit té un fals concepte del dret
subjectiu, ja aue'l considera .equivalent a fa
cultat o poder de dominació, a exterioritza
ció de la voluntat propia per a ésser impo
seda als altres; i, fent aplicació d'aixe) a
l'Estat, dret subjectiu és el m.ateix que ti

ranía, 'dictadura, etz.
Veusaauí l'origen 'de les equivocacions de
tota la *doctrina del niestre frances. I sembla
impossible que aixb Pugui succeír a un ho
llegir autors alemanys i a
me acostumat a.
posar prólegs a llibres com. el 'd'En Vood
Wilson! Precisament Jellinek és qui
afirmació de l' existencia
més afondeix
'del dret Subjectiu i qui més cura té de
aplicació del mateix a l'Estat. Ell demostra
Plenament que «persona suposa el ser—in
dividual o colectiu—que té força propia per
'dirigir-se, eapacitat racional, força eti
a
ca». Es a dir, persona (que és el mateix que
roxu

afirmació .de dret subjecdu) no vol dir po
der d'absorció, coacció en els altres, sinó ca
nacitat d' auto-direcció, d' auto-determina

d'auto-limitació.
No hi há, sisauera, necessitat .de que, amb
Jullinek o Duguit, ens posem a discutir
sobre si anuest drel subjectiu és anterior a
la comunitat jurídica o és Posterior a ella,
ni que 'desenterrem aquella doctrina exces
sivarnent -oblidada deis dreis innats; n'hi ha
prou, ano)) afirmar que el .dret subjectiu és

el fet de la. direcció deis altres.
( 1) exposa clarame,nt aquesta

der

En Giner

'doctrina. Diu : «El Dret—ni subjectiu ni
objectiu—el Dret, senzillament, com quali
tat de persona, és a dix, coni distintiu de tot
ser racional que's dirigeix, significa la sín
tesi .de la conducta personal ; no vol dir una
imposició extránya d'un altre damunt la me
za. voluntat. No hi há, en efecte, Dret—sub
jectiu—per a imposar-se als altres per raons
de Sobiranía abstracta. La política racio

fetiches, puix en
aixeca, aviat els

nal moderna aborreix els
cara

que moltes voltes els

destrueix ; l'Estat, personificat

majestátic
terra».

es

un

fetiche,

1 més endavant acaba

pogut sostenir que
té

un

Estat,

:

tota persona

á la

seva

en

poder

un

aviat

que

va

per

«I així s'ha

és

manera».

un

Estat,

El

meu

Estat, soc jo, deja Alas en el Pripleg de la
traducció de La llalla pel Dret, de Jhering.
Es ciar, que de l'Estat nacional a l'Es
tal individual hi van distancies grandíssi
mes ;
empró, vol dir aixó que ambdós no

siguin ,auto-delernzitz.ació,

es a dir, manifes
tació d'existencia del Dret subjectiu ?
Deixant-ho apart, encara en dit Poder d'
imposició que conceb Mr. Duguit no hi és
pas afortunat. Si d'aquesta auto
-determinació
de l'Estat ell ne diu imposició, convé sepa

(i.;

Curso de filosofia del

Derecho.
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aquell concepte estret, clássic, ranci, que
fa del Poder un imperiam solament coac
rar

tiu,

per a deixar lloc a aquesta altra
concep
ció del Poder com imperium per la Etica i la
Cultura. Si mirem el Dret Administratiu mo
dem (amb preferencia al Dret polític), so

bretot,

en

qualque

autor

com

notarem

que el Dret social

nalitats

adquireix

tancia que el

en

envers un

estat

essencialment damunt l'acord
diferentes classes socials.

Orlando (1),
totes ses fi

no pas el Dret que, referint-se
l'historia de l' Administració alemanya,
Otto Mayer (2) n.omena de Policía.

que significa

aquest predomini deis fin.s
socials de l'Estat sobre els seus fins jurí
dics, sinó la transició d'aquest període de

fixa més que en l'element extern, en la má
quina, quan parla de Poder aplicat a l'Estat.
I deixa completament de banda tot alló
que
hi ha al fons de la 'máquina, la força motriu,
nostre

cá.s

no

s

més

que

l'estica? Si dit element no hi fós, si no exis
tís, inútil sería parlar d'imperi per la Cultu
ra, d'Estat més hurná que l'existent abans,
d'Estat on la força no sigui l'eldment central
quasibé Únic.
Tanta importancia té aquesta objecció,
que Mr. Pilotis, professor a Poitiers,
refu
tant la doctrina de
Dug-uit, diu que la regla
de conducta que formula a.quest
és més aviat
una regla de moral que no
pas una regla
jurídica, ja que «la llei positiva no és rnés
que la comprobació de la regla
social» ;
«hi ha quelcom més que ella,
quelcom que
li dona carácter imperatiu en les
concien
cies
»
No pot ésser aquest quelcom el
fons étic de que parlem ?
Ja no cal fer esment aquí de l'idea que
En Duguit té de Za llei. Aquella
norma ob
lectiva no troba concreció, no troba forma
-

de manifestar-se. I aixís s'arriba a un
niki
lismie farídic. Mr. Esm:ein (3) ho prova en
dugues paraules : «Si es nega la Sobiranía,
una 'de dugues : o no hi ha lleis,
ni govern.,
i tindrem la quimera anarquista
o
les
lleis no poden ésser més que transaccions
entre les forces o classes diferents que
de
fet existeixen dins la nació». L'argument

sortida,

profesSor

no

té

(z)

Primo tratro completo di Diritto italiano.
Draft administratif allemand.

i el

* *

*

N'hi ha prou amb ço que hem dit per afir
que la nova doctrina de Dret polític no

mar

té

originalita.t

més que

conjunt ; en els
pot combatre's

no'n sab sortir

2)

Drozt

en

el

sistema, en el
parcials,

més que recórrer

sens

OY
Rambla deis

h

Estatlis, núm. 8

a

e

no

o

no

existirá.

pot ésser precisament

una

floració errada d'esperitualisme aquest desig
de hegació de tot ço que conduela a fer man
tenir el principi de la Ilei
amb la coac
ció, és ciar—dins la societat política ?
JOSEP

les

M.

GICH.

De la Prernsa

Congrés

de laboratorls

Fou celebrat á Madrid en el mes prop
passat a.mb gran lluiment i nombrosá con
correncia. Jo hi vaig assitir, delegat pel nos

Ajuntament, tota vegada que havien de
tractar-s'hi problemes d'higiene municipal :
per la rep' resentació que portava
vaig ésser
objecte de les més falagueres distincions,
lo mateix per part de l'alcalde de
Madrid,
tre

Vincenti, que per part del president
del R. Con.sell de Sanitat, director de Sa
nitat Interior, i altres elements oficials.
L'ánima del Congrés i el seu ver orga
nitzador fou el doctor Chicote, home de
molta empenta, científicamen.t ben lastrat i
d'un tracte encisador. Ei sentit práctic de
seny-or

tots

els temes que posá

sessions, l'acert

a

discussió dins les

presidí,

amb que les

el

nou

esperit conciliador amb que resolía les
di
vergencies que apuntaven, Ji guanyaren
les
simpatíes deis congressistes. Tots els temes

inspirats de la mateixa idea : neces
sitat d'unificar els procediments
.analítics per
a obtenir els mateixos
resultats en tota
veníen

me

na

d'análisis, siguin

químics

gics,

o

bacterioló

tota vegada que aquesta
uniformitat
deixa molt que desitjar en alguns
cassos.

S'arribá a conclusions definitives o m.olt
raonables en certes qüeStions : en
altres es
quedá a l'aire per no comptar encara la cien
cia arnb prous elements 'de
per

re

soldre-les.
La forma en que's
desenrotlIa.ven les dis
cussions em deixa sorpres, sorpres i
encan

constitutinuel,-i go6.

que l'Estat tindrá esperít

punts de vista

seus

judici

(3Y

nem

Encara que,

estricium /as al període de Dret per l'etica
la cultura, encara que sense incórrer en el
nlhilisme jurídic de la negació de tot imperi
per la força, per l'element
coactiu ?
Adernés, el professor de Burdeus no 's

en

tica, administrativa, d' estudi de serveis,
principalment, que examinarem.
De passada, diguem tant sois que
ente

gran

a

que

les

D'aquí a la substitució de la llei pel con
tracte, quina distancia hi há ? Així doncs,
fern cap al anarquisme. I tampoc en aixó és
original Mr. Duguit.

Jurídica—que

ránima,

entre
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darreres escoles de Dret públic i a
alguns
conceptes tradicionals.
On la doctrina és nova de veritat i
té
punts de vista interessants és en la part
prác

de Dret que des

cansa

impor
Dret estricte—part propiament
més

una

societats modernes

més que dient que les
evolucionen
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Cada tarda Té-concert
IED

El Saló Inés

elegant

tat a la vegada. Havía deixat
Madrid, des
prés d'una Ilarga estada, cap a l'any vui
tanta set i bonam.ent creia que pam
ençá,
pam enllá, hi trobaría els mateixos bornes

de llibre í de paraula fácil que llavors hi
havía. No fou aixís : arnb goig ha faig cons
tar. Dintre el món de la política
espanyola
crec que essencialment
res ha variat del vui
tanta set ençá. : mes els
delegats deis
al

se sentía i es
parlava de coses de cien
cia en aquells temps de la meya
joventut.
No preníen per patró el Ilibre com llavors
;
el discutí-en fredament : parlaven
de coses
yiscudes i en parlaven breument, sense fra
ses, sense arrodonir els
paragrafs, sense
preocupar-se gens ni mica de l'oratoria, que
era
la preocupació
dorninant d' aquells
temps. Ningú havía limitat el temps i eren
pocs els que en deu
o quinze minuts no ex

com

-

posaven ço que portaven dintre. Si algún
de la tarifa vella es deixava
portar de «la

eloqüencia»,
un

l'auditori es distreia ; mes si
altre deia coses, se sentía
vo,lar unamos

ca, i si a.questes

el fruit d'obser
cobría d'aplaudí
ments. Alló era una
conversa arnicable que
s'anava estirant, ja aixecada la
sessió, fins
al carrer, fins al portal de
les cases, on els
in.terlocutors se despedíen. Donava gust sen
tir explicar, per
exemple, quins procediments
s'havien de seguir per descubrir els fraus de

vacions

a
*

de

municipals d'Espanya que assistiren
Congrés esmentat ni parlaven ni sentien

ratoris

e

y= se

municIpals

coses eren

personals

se

'I

la sortida deis teatres e

Merara desde 5 pessetes

Barcelona

per

banquets

i lunchs

653
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les

farines;

Valladolid,

ja d'edat, crec que
del qual no recordo,

senyor

un

el

CATALUNYA

nom

de
en

parla amb la mateixa fruició que's parla
del negoci més productiu. I aixís en tot. Jo,
Que ja so vell, cornparava i em deja : aixe) és
va

una

ben altra

cosa.

llampant del parlamen
batega
una
altra Espanya, un es
tarisme hi
viu
que
no's
paga de paraules,
perit més
pensa
pel
seu
compte.
Benvinguda
sent i
Sota la Espanya

ofici del qual deja Ciceron que era la su
prema calamitat
deis pobles. Poc a poc es
d'Espanya
va lluny. El dia que entre'ls fills
l'oratoria hagi perdut el prestigi que ha tin
gut fins ara, l'org-anització burocrática de
l'Estat, que a tothom repugna, mancada del
més ferm puntal que l'aguanta, se fondrá
ella sola. A Madrid són moltes les in
que aixís ho

per

de

sigui 1
l'esperit de la Espanya
nova que alenava en el Congrés deis La
-boratoris Municipals és, en lo fonamental,
creure

que

menys

radicalment, i es preocu
intel-lectualitat, fi
nova

fossin amparats de l'

en

tots

els

rams

planta, esplendidament dotat de material,
que está a l'alçada dels rnillors del món,
amb les soles forces del 1111111iCilDl. Al ca
de Ferraz l'Estat n'aixeca

plica algunes de les exigencies del caciquis
terres. Entre altres atrocitats
me d'aquelles
conta d'una autoritat que d'ofici u ordená
que «analizase el agua de la muestra que le

que

honoraris i multes, fent-li odiosa
que
hauría d'estimar. Escorrent-se
l'higiene
la discussió, per aquests indrets se deslli
allá
garen les llengües de tothorn', i lo que
burocrática deis
es digué de l'organització
serveis higiénics per part de l'Estat no's pot
repetir sense perill, amb el ben entes que
els que més apretaven eren els de Madrid.
de
Jo a Barcelona no he sentit a dir mai
ble amb

l'F_,stat ço que allí

es

(ligué.
callo posa

El que n'apunto i el que en
ben pel ciar que la gent nova que puja a
Espanya té a l'entranya un ideal ben dife
del que porten les

lítics que devallen i es
boires terreres. Per tot

l'inspirad!) capdal

generacions

de po

van desfent com les
arreu l'oratoria, que

de

l'intel-lectualitat

i d'allá enlra,
a Catalunya
creure
que
si
vull
de baixa
circumstancial
no
passa lo mateix és sois
me
.ment ; si aixís no fos ho sentiría per la
do
ram
un
ya terra. Ahir, qui treballava en
avui
l'escoltava
;
huma ningú

espanyola de vint anys
va

nat

enrera

;

del saber

considerar-lo com un ésser
que con
rnolt més superior que no pas el
rnomentanis
efectes
paraules,
cerca
jurnina
concita passions, exercint l'ofici d'orador,
ja's

en

tots

els

rams

del saber

entre

nos

fu
altres, posa els fonaments del patrimoni
nos
fonaments
del
els
tur del nostre poble i
pervindre. Perque a la llar
tre domini en el
ga el que més sab és

qui

mana.

R

.

TURRÓ

e

gencies, verament intolerables, de tants i
no
fa de
tants inspectors provincials, si fa
autoritat,
d'aquella
la
a
una cultura igual
acade
encara que legalitzada per .un títul
al po
a
vexar
serveixen
per
mic, que sois

era

sitiva

versitat Central, amortallada fins ara sota la
liosa d'una erudició morta, reb l'ale d'una
altra vida. Una joventut generosa i ardida

posant a l'informe la procedencia ; lo
si l'indigna són les pretensions i les exi

rent

altre de

treballa sobre els problemes de la físico
química que en el segle XX transformará el
món, com la física i la mecánica el transfor
La mateixa Uni
maren
en el segle XIX.

hiciese constar en su informe la
de la susodicha muestra según
resultase del análisis». Coses aixís no in
dignaven al noble salamanquí ; pregunten al
municipal d'on havía tret l'aigua i sortía del

Biología»,

a

a

procedencia

pas

un

l'investigació científica pura. A l'
Hipbdrom un estol de joves, avui obscurs,

dicat

de

d'allí no ho entenen lo que passa, perb ho
accepten «porque viste». Aquí, en canvi, un
homes polítics
bon nombre deis nostres
quants esperits
diner
que
uns
que'l
creuen
enlairats esmersen en la obra de una cultu
gastats. C'óm se
ra superior són diners mal
equivoquen ! Qui crea homes de ciencia po

va

rrer

«Sociedad

Madrid s'hi está infantant un nou
na
verb amb el reculliment religiós que la
gestació.
que
té
en
turalesa posa en tot lo
Tinguem-ho en compte. Els grans polítics
que

del saber
humá. Són els minaires del pervindre. S'es
no
creat allí un Laboratori Municipal de

Estat, desiliurant-los del caciqu.isme local,
per medi d'una bona legislació. S'aixeca un
jove de Salamanca, de barba negra, front
ample i una calva majestuosa, i amb una
gracia acullida amb esclats de Halles, ex

remitía

una

lia del treball,

el mateix que alena entre nosaltres. Un suc
ceit esdevingut a les acaballes d'una sessió,
al mell pobre entendre ho posa ben de ma
nifest. Demaná un congressista que'ls La

boratoris Municipals

o

crear

una

la

comprenen,
més

en

«Sociedad de Ciencias Matemáticas»
en una
treball, res més que
i 'en totes elles s'exigeix
memoria de
treball. Es va perdent allí la
«Ateneo de
aquells grans debats de l'antic
Barcelona
de
Montera». A
la calle de la
l'aldarull
de
Madrid no'ns n'arriba més que
veritat
la
xerrameca parlamentaria i és

tel-ligencies superiors
pen

Vull

s'acobla

comença

de

0.11.°ZCWIM
er.la

sff,

inte
sus esperanzas, existe un
enci
trágico,
por
supremo,
angustioso,
réS
renovación
ma de la estética. Desearemos la
ansiaremos
una revisión
arte
literario;
del
de todos los valores artísticos tradicionales;
anhelos se ha
mas esas esperanzas y esos

cuánta fe!—a

Queridos companeros: Gracias cordialísi
y para
mas a todos; gracias por siempre
siempre. Hay tanta inmodestia en no acep
prodigar
tar tercamente un honor como en
se

persiguiéndolo.

el

elogio

Se ha dicho que rehusar
deseo de ser dos veces loado;
Puesto que a la negativa del elogio, por
nuestra parte, ha de corresponder cortes
mente la reiteración de la bauza por parte
es

del elogiador. Una consideración capital se
ha impuesto a mi espíritu cuando surgió la
idea de este acto: la consideración—que es
taba en el ambiente—de que se trataba, más
que de celebrar una persona, de reiterar y
afirmar una tendencia. Afirmar, reiterar,
corroborar, renovar una tendencia haciendo
una pública manifestación de solidaridad,
de hermandad espiritual, de fraternal com.Pailerismo. Lo que nos une aquí son ideas,
sentimientos y anhelos que todos lleva
mos en nuestro espíritu y por los que to
dos suspiramos. No se trata de jóvenes o vie
-

jos, ni de tradicionalistas

o

englobados y difusos en otros ideales
apremiantes y más altos. En br,ide per
seguiríamos lo menos si no pusiéramos antes
nuestro empeno en conseguir lo más.
Queridos amigos: En 1835, viajando Larra
Por los páramos deshabitados de Extrema

llan
más

revolucionarios

viejos y de jóvenes no se
en literatura. De
Puede hablar mirando a la edad; maestro de
algunos de los que nos encontramos aquí
fué don Francisco Pf y Margall, y Pí y Mar
gall, que murió en la senectud, acabó su vi
da en una esplendorosa lozanía de corazón
y de intelecto. Jóvenes hay que son decré
pitos; viejos hay que pueden dar lecciones
de entusiasmo y de optimismo a los jóvenes.

No es «principalmente» una orientación li
teraria lo que, a mi parecer, nos congrega
aquí. La estética no es más que upa parte
del gran problema social. Para los Que vivi
mos en Espana; para los que sentimos sus
dolores; para los que nos sumamos—con

dura, después de haber recorrido—en la so
ledad y el desamparo—los viejos, pedrego
sos, polvorientos caminos de Castilla, pre

guntaba. haciendo un alto en su peregrina
clon: «?Dónde está Espana?» La pregunta de
Larra

no

ha sido contestada todavía. Han

pasado ochenta anos y aún podemos formu
lar la interrogación melancólica del satíri
formular
co. ?Dónde está Espana? Podemos
esa interrogación a la vista del espectáculo
que nuestro país ofrece. Salid de Madrid y
encaminaos a un pueblecillo de Castilla, de
Levante o de Andalucía. Dejad atrás vues
tros libros, los teatros, la charla amena en
la tertulia, el paseo al anochecer por la ca
lle reverberante de luz y bulliciosa.Olvidaos
de las eternas y alucinadoras discusiones del
Salón de Conferencias. Quedaos a solas con
vosotros mismos Ante vosotros se extiende
el panorama de la campina espanola. Ya
no
escucháis discursos grandilocuentes;
ya no columbráis cruzar raudo el automó
vil de un ministro. El campo está desolado,
casi yermo; estos pobres labriegos que lo
labran, apenas pueden, con lo que de la tie
rra

sacan

satisfacer angustiosamente al fis

654
y pagar las deudas
exorbitantes de la
usura. Ved cómo
la labor penosa de la tierra
ha encorvado—tras largos anos—los cuerpos;
ved sus caras flácidas,
amarillentas, que
desmienten el tópico, tradicional y poético:
de los colores y las carnosidades campesi
nas. La nianición va
minando, poco a poco,
las generaciones de labriegos. Como con una
hoz, son segadas las vidas por la tuberculo
sis. En las míseras casillas de los pueblos,
donde estos hombres viven, no hay lumbre
ni_ pan; los hijos de estos
hombres no tienen
escuelas donde aprender los rudimentos de
la instrucción. Al igual
que en el siglo
XVII, cuando los moriscos fueron expulsa
dos de Espana, estos labriegos, con sus mu
co

jeres,

con
sus ninos, pálidos, extenuados,
cubiertos de andrajos peregrinan en banda
das por los caminos en busca del lejano mar:
el lejano mar por el que han de caminar a

morir

lejos

de esta tierra por que penaron.

?Dónde está Espana? ?Dónde está la forta
leza de Espana? Los países no
son fuertes ni
por su ejército ni por sus acorazados No
sirven de nada ejércitos y acorazados cuan
do millares y millares de campesinos
pere
cen en la miseria, y la
inanición. La fortále
za es una resultante del
bienestar y de la
justicia sociales. Al recorrer estos
campos
secos y grises; después de
hablar con estos
labriegos resignados y tristes, cuando hemos
estado en sus pobres viviendas, y hemos pa

seado por las

callejuelas

de los

pueblos,

ritu. Es

indignación

y

es

desesperanza;

es

abatimiento y es impetuoso deseo de aniqui
lamiento y renovación. Todo se junta y se
revuelve tumultuosamente en el fondo de
nuestro ser. Ya en Madrid,
ya en el Salón de
Conferencias, ya con las diarias informa
ciones políticas delante de los ojos, no
acer

tamos—perplejos, desorientados

—a

cesar

la

realidad angustiosa y brutal que acabamos
de ver con la siniestra
frivolidad que desfi
la frente a nosotros.
Discursos grandilocuen
tes, conferencias, entrevistas, idas
y veni
das, conciertos y desconciertos,
manifesta
ciones, declaraciones, programas, todo estot
?qué te importará a tí, labriego
atenaceado
por el hambre, labriego a quien
tus hijos pi
den pan, pan que no tienes? Todo esto, ?qué
te importará a tí,
menestral afanado en los
cien pequenos oficios del hierro, de la ma
dera y de la lana? Todo esto, ?qué te impor
tará a tí, modesto ciudadano
de la clase me
dia, condenado al mayor de los
tormentos
sociales, el tormento de aparentar una hol
gura de que no se goza, un
decoro renido
con la secreta angustia
del apremio diario?
Todo esto, ?qué nos importará a nosotros los
que ante el panorama de Castilla,
de Levan
te o de Andalucía hemos
meditado en el pre
sente

trágico

de

Espana?

Una disparidad profunda existe entre la
política y la realidad. Con el sentimiento

pueblo. Amamos

el

paisaje

de

Espana;

por

Primera vez en la historia del arte literario
espanol se ha amado la Naturaleza por la
Naturaleza misma. A la comprensión del
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observador de los hombres: el caballero
de Singalt. En esas mismas páginas
en que, también en sus «Memorias»,
Casart0.
va habla de Aranjuez, escribe las
sanova

siguientes

Paisaje

queremos unir la comprensión de la
profundas palabras: «?Quién duda de que
y de la historia. Deseamos que el lega
Espana necesita de una regeneración, que
do clásico destaque en el tiempo, no abstrac
no puede ser sino el resultado de una
inva
tamente—obra de eruditos y de profesores
sión extranjera, solo capaz de reanimar
ez
vanos—sino ligado a las circunstancias en
el corazón de todo espanol ese hogar de pa_
que se ha producido, en fusión armónica con
triotismo y de emulación que amenaza ex-.
la raza y con el paisaje.
ting-airse en absoluto?» Como si estas
pala
Queridos companeros: Allá por 1721, y en
bras fueran una profecía, anos después, en
estos mismos días melancólicos de Otono en
1808, se producía la invasión, y en Espana
que las hojas amarillean y caen, visitó estos
estallaban brillantes explosiones de
patrio
mismos parajes de Aranjuez un hombre de
tismo- La renovación de la vida
nacional
vivo, y penetrante entendimiento. Venía de
no vino, sin embargo. Pero Casanova
a25a
un pueblo en que Descartes, Racine, Le No
día: «Si Espana recobra alguna vez su pues:.
tre, habían formado, diversamente, cada
to en la gran familia europea, mucho
tene
uno en su actividad especial, una atmósfera
mos por ella que no sea sino a costa
de una
espiritual de lógica, de orden, de claridad y terrible conmoción. Sólo el rayo puede
des
de realidad. Aludo a Saint-Simón. Saint-Si
pertar esos espíritus de bronce».
món ha dejado, en la parte de sus «Memo
Sólo el rayo puede despertar esos
espíritus
rias» relativa a Espana, una serie de impre
de bronce. Tal es nuestro marasmo, tal es
siones en que se aprecia el contraste entre
nuestra secular inconmovible inercia,
que
el espectáculo espanol y esa temperatura
esas palabras son hoy, al cabo de más
de un
moral de que ya antes he hablado. Tiempo
siglo, una abrumadora verdad.
después, a fines del siglo XVIII, estuvo tam
Amigos, companeros: Gracias cordiallsi
bién paseando por estas alamedas otro gran
mas; gracias por siempre y para siempre.
raza

y

hemos asistido, hora por hora, al vivir cuo
tidiano, fraternalmente de estos hombres
que, siendo compatriotas nuestros,
parecen
habitadores de otro hemisferio, un senti
miento profundo se apodera de nuestro espí

-
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CA. l'ALUNIZA

dje ca%-tgga
"El fftirlat

ca" por Al. de

Bofarull y _Romanci

Dos clases hay de patriotismo: El de las
frases, charangas y percalinas, y el de la
actuación resuelta y persistente en las di
versas esferas de la actividad privada y pú
blica por el engrandecimiento de la propia

cada una de ellas pertenecen siete indivi
duos de reconocida competencia, designa
dos por la propia Diputación, los cuales se
reunen, a lo menos, una vez al mes presidi
dos por el presidente respectivo.
nación.
Constituyen la primera los senores Rabió,
Afortunadamente aquel patriotismo falaz Brocá, Massó, Miret, Santos
Oliver, Puig y
y falso, pierde cada día más terreno,
en tan
Cadafalch y Pijoan; la segunda, los senores
to que el verdadero se abre camino.
Fargas, Bofill, Corominas, Pí y Suner, Te
Me sugiere estas consideraciones
el estu
rradas, Turró y Ors; la última Mossen Aleo
dio que recientemente he hecho del
centro
ver y Mossen Clascar, D. Pom.peyo
Fabra,
de cultura denominado «Institut
d'Estudis
D. Angel Guim.erá, D. Juan Maragall, re
Catalans», fundado por la Diputación de cientemente
fallecido y los senores Segalá y
Barcelona en 1907, y que constituye hoy la
Carner. En la presidencia del «Institut» al
entidad superior de estímulo y organización
ternan, por cuatrimestres, los presidentes de
científica de Cataluna.
las Secciones senores Rabió y Lluch, Fargas
y Mossen Alcover.
El renacimiento que se viene
operando en
Instalado el Instituto en el Palacio de la
el antiguo Principado desde la
pasada cen
Diputación,
antiguo edificio de la Generali
turia, y especialmente desde 1898, necesita
dad, y hastahace poco asiento de la Audien
ba una institución que lo resumiera
y pro
cia, produce en el visitante honda irapre
pulsara, y fuese además el arsenal de mate
Sión de seriedad y gusto.
riales para reconstruir la rica,
dispersa y ol
La Biblioteca es obra de arte personalísi
vidada civilización de aquella
:memorable mo de los senores Puig y Cadafalch y Llí
Confederación catalano-aragonesa, cismari
mona. Capaz para 130.000
volúmenes, alber
na y ultramarina.
ga en sus cuatro Secciones (de
Laboratorio de hombres de estudio y no
«Impresos» «Mapas y Planos», «Graba
panteón de personajes ilustres, hállase
divi
dos y Dibujos»), riqueza considerable en pu
dido el «Institut» en tres Secciones:
Históri
y libros preciosos, manuscritos
co-Arqueológica, de Ciencia y Filológica. A blicaciones
e incunables, y lo más
interesante del mo

«Manuscritos»,

desgarrador

de esa disparidad ha nacido a
la vida del arte una generación
espanola.
La agresividad con Que ha combatido el
ar

tificio político, la ha llevado a combatir, ló
gicamente, los falsos valores estéticos. Todo
se encadena y enlaza. No
seríamos conse
cuentes si, combatiendo la falsedad en
la
literatura, la aceptáramos e toleráramos en
la política. La hostilidad hacia lo que
vemos
que es obstáculo a la marcha de un pueblo
supone amor intenso y cordialisimo a ese
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intelectual moderno.

Tres salas
viraiento
ariejas hay a la Bibloteca, las tres de estilo
conserva el piadoso te
severo y rico. Una
manuscritos origina
soro, las bibliotecas y
literatos Agulló y Mossen
grandes
los
les de
Jacinto Verdaguer. Otra guarda y archiva
y revistas de corporacio
las
nacionales y extranjeras. Y
científicas
nes
contiene las obras doctrinales
la tercera
cambio
y donativo se adquieren.
que por
Pero el aspecto más interesante de esta
institución es el interno de la labor que rea
-

publicaciones

liza, y utilidad que presta.

-

Descubrimientos arqueológicos muy interasantes como los realizados en las excavade Ampurias, y
iones de la ciudad griega
siglo III en
cristiana
del
Basílica
los de la
preparación del
San Lorenzo de Mallorca;
inventario general de riqueza diplomática
catalana; formación de un índice o colección
iconográfico, levantina; edición completa (en
prensa) de todas las obras del príncipe de

amor es

peranzas
Cataluna y de Espana. especificativamente
Por eso, para calificar
de decir que es foco
al «Institut» habremos
patrio
cultura igualmente que crisol de
de
tismo.

(De El Debate)

Patria allende las fronteras, es mucho. Cuan
a
do tanto analfabeto deprime e injuria
y
lo
tonifica
espíritu
país,
eleva
el
nuestro
de
leer lo que dicen de nosotros hombres

ojón continua con ellos para que su formación rinda provecho a su país, dedicandoles
las

Sus impresos, además del Anuario, grueso
volumen de 700 páginas, espléndidamente
editado, que da noticia de los estudios, conferencias e investigaciones del «Institut»,
notables: «Las pinturas
son numerosos y
murales catalanas», con facsímiles monográficos (gran folio, con ilustraciones y lácatalaminas en tricomía): «Las monedas
nas», carlovingias, condales, senoriales,
reales y locales (en tres grandes volúmenes);
Cataluna»
«Documentos para la Historia de
remáarquitectura
volúmenes);
«La
(en dos
nica hasta el siglo XIII» (en tres tomos).
Conviene citar también la «Edición crítica
March», los
de todas las obras de Ausias
la
Conquistador»,
Jaime
el
del
Rey
«Viajes
catalanes».
«Biblia» y los «Sellos
Además, la Sección de Ciencias ha edita«Flora de
do el «Archivo de Ciencias», la
Catalufia» y Malacología de Cataluna» que
trabajos acerca del
(Come los interesantes
de
Derecho escrito y consuetudinario), son
mérito
extraordinario
publicado los
La Sección de Filología ha
e

zarse

de la Lengua catalana»;
bulario
catalán», y
el «Diccionario hebreo, latín y
otras obras que sería prolijo enumerar.
Lo que contribuye esta labor silenciosa,
paciente y sólida al buen nombre de nuestra

polígrafos catalanes, Rairaundo Lulio:
y relaenvío de pensionados al extranjero,

disciplinas por que sienten especial in
elinación; fundación (con auxilio de la JunRoma, para
ta) de la Escuela Espanola en
ampliación de estudios e investigaciones
científicas; concurso a la Exposición internacional de Arqueología, de la propia ciude
dad. !He ahí, tomados el azar, algunos
trabajos!
sus

especiali

Londres,) y animarlos a
disciplina científica en
en la
o

que so
toda
alma
de
bresalían. Y como el
consis
actividad, otro éxito del Sr. Prat ha
patriótico que ha dado a
tido en el sentido
(pre
encendiendo
un fuego que
obra
toda su
inflama hoy a nuestra
reconocerlo),
ciso es
concebir es
juventud intelectual, y le hace y destinos de
firmes en el porvenir

con

ortográfico

los

a

París

el texto griego, y
traducción literal del gran poeta Juan Ma
ragall, y tiene en los tórculos el «Atlas lin
güístico de Cataluna, Baleares Valencia,
Rosellón. y Cerdana»; «Documentos en vul
si
gar para el estudio de la Lengua en los
glos, XI a XIII»; el «Génesis», traducido del
hebreo; la monumental «Biblioteca Scripto
«Voca
rara G-rcorunt et Roraanorum»; el

«Himnos Homéricos»,

ciencia

como

los

profesores

Pío

Rajna,

de

Florencia; Enrich Merimée, de Montpellier;
Conrad Ernst, de Hilderheim; Marcel Dieu
lafoy, de París: Héc,tor Finke, de Friburgo,
comtemolar
y otros de Europa y América al
«Institut».
la Acción del
•Las más autorizadas revistas extranjeras,
Revue de
desde el Journal des Sava7its, la
l'Art Chrétien, la Archéologique, la _Histori
que y el Mouvement Scientifique, al Archivo
Storico, el Berlin,er Philologisque, la Deuts

bres

Les

municipal

nava

Anglasell.
Extracte de la doctrina civil. de Pe
guera anotat arab la Jurisprudencia
Francesa Maspons 1

de

catalana.

C. raaraa

Zraeoras

BuchllIques
d'Alvar
Se troben de venda a la Llibrería
Verda,guer i a la nostra AArninistració.

extranjero (todo el personal
en Espana y el
cono
técnico del «Institut» ha ampliado sus
en

ets;

0'75

Qüestions Oivils, estudiadas segons
nostre Dret. per liuís de Peguera,
extra,ctades per

Barcelona, sin subvención ni ayuda del Es
estéri
tado, que tan pródigo se muestra en
más
científica,
expansión
les empresas de
aparente que real.
ponderar el
Antes de concluir, es muy de
ese
acierto que han tenido los directores de es
movimiento reconstructivo espiritual, y
actual
pecialmente el Sr. Prat de la Riba,
presidente de la Diputación, al descubrir y
muchos
cultivar la vocación y aptitud de
jóvenes, y dedicarlos a estudios adecuados

cimientos

5
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Obra

lo dicho
Porque es de advertir que todo
de las
lleva a cabo sin otro auxilio que el
y

2
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212, rr 2:4
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ópim_os frutos, ocurre
preguntar: ?qué no conseguirían, por el en
grandecimiento de Espana, las iniciativas
regionales si el Estado las impulsara, si al
movimientos?
menos les dejase libertad de
tan

corporaciones provincial

A

Casa Lluis Gili,
Se troben de venda a la
nostra Admi
Clarís,
82,
1
i
llibrer,
Editor
nistració.

elogio.

se
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L'HM deis Nyanyos

mencionan con
de Norte América, no ya
respeto los trabajos y estudios de la entidad
cultural de Barcelona, sino que los celebran
A la vista de

3
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