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La Mancomunitat és riostra. La data
del 18 de Desernbre de 1913 será. per
sernpre memorable entre nosaltres; ella
significa per a tot bon catalá la realitza
ció d'un anb_el su.spirat anys havía: será
memorable i gloriosa, encara, més que
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es
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quan l'unanirnitat
fet tant formidable

corrent

renovadora s'ho ha

recalcitrants,
en

sa

ernportat tot,

Lesillee d6©.-de F. Mistral (trad. Ma
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tal forma, corn un sol cos Die
de sang nova i virilitat; quan el séu ferm
voler s'ha imposat, no per la fOrga, sino
treball i constancia, fins a.ls
a copia de

que

-i-gt a0 ei volum

poble

en

d'aspiracions

La mes selecta de les Bibliüteques literarleg

reforma valent

d'un subterfugi.
1 qué: el plebiscit del 21 d'Octubre no
está per darnunt tot Parlament, no su
pera en magnificencia a tota altra vic
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candit de l'Espanya, florida que denla,
anant seguint mes esforç, cultura, pro
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axt és: tre

g,rés i treball, será per a nosaitres por
tadora d'abundosos fruits i fecunda ri
quesa, tal com pertoca a la ndstra na
cionalitat catalana
Algú. podría dir, es liastima
tant assenya.lada s'hagi posat en el cama
ascen.sional de Cataluya amb un senTill
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quan de rá.nirna del

Doble

ha eixit inconfonible sa para-ula, volern
ésser aixo que SOM, qué voleu rnés? En tal
cás• no val posar-hi pusil-lanimitats
mala fe. La Ilei de Ylancomunitats havía
aleshores
de venir, sino avul, cierna, i
arnb más conseqüencies; quan un Doble
vol una cosa, cal que la tingui, car els
Dobles són així com rolen ésser; contra
val el
la Dotestat de les coses vives no hi
fret de la rr: ort.
Per aixo no participarem de la pressicl
d'esperit que en molts, feu estral quan a

l'enderrocar.se el rninisteri Ronn_anones,

vegeren per allavors frustrades les es
perances: al contrari, una mena d'orgull
bategar en
ens ornplenava i ens sentiern
es

suDerioritat

una

Dosseim.
Nosaltres

no

que

potse.r

hem danar

encara:

no

pidolant i

volem
a precari cap fuero; no
volern
a.ixo
volern
favors:
excepcions, no

regatejant
oui

és nostre; aixís, ho entén

Catalunya

aixis va obrar, pesi ala farsa política, pesi
qui entre els
a Romanones. 1 el Doble
cornpta
de prou
representants
en
seus
recire
per
saber-se
ardits i assenyats
ear noblement

parada

amb

i

'cota

rebutjar una fal-lacia
astucia, donant corn

de grao-la ai mateix
moraents que la
niric promisscr i en
passió -era mes cega, per tal d'ésser
mes ardenti és poble q-ui ha de ven
té
son vital desvetilament
en
que
alió
conciencia
per
exigir
prou
de. dret li pertoca i que, consegüent
mente no deu agrair cona qualque Dri
vilegi de rel, ajupint-se al descabella.t
caprici del domador. Per-xt, ja benei clit
cer;

car.

al cornenpar que la data del 18 de De

gloriosa en si Dreci
sarnent, corn pel que sign;ca, presu
posa 1 pel que fa esperar:
Sobre la pedra augular, que és la con
sernbre

no

és tan.t

ciencia del nostre és.ser propi, en l'edifici
que anem a bastir, ja hl és posa.t en l'eme:
el primer bloc; i d'ara en avant comenca
l'haver de treballar mes -que mas; ara
vé el treball len.t, paciencios i pié de sa
crificis, qui no té l'atraient perspectiva
de les externes manifestacions luxoses;
ara hi serern a la verdadera tasca de re
construcció; hern de fer veure que nos
altres tenim seny 1 capacitat per go
vernar, i no de qualsevol manera, amb
Dreben.des repartiments del 1-2,rou de
l'olla gran; havern de demostrar que
arnb el rnaneig d'aquesta arma bo i peti
sabern realitz,ar magnes gestes, que
arnb aquest gra de mostaca Doblarem
un bosc 1 que estern previnguts 1 dispo
sats a connpronaietre'ns, si conve, per les

ta

2

CATP,I UN VA

3 Gener

191.41.

funcions del régim superior de l'Es

que'l nacionalitzar-se s'acompleix per de Roma. El Sant Pare Clement VII
actes negatius, desca,tellanitzant-se, per
jeu de cós present en un túmbol. Be.(
Sens clu.bte, alguns es pensen que he
exemple; i encara el descastellanitzar-se venuto s'hi acosta i li besa els peus
guda ja la Alan.coni.unitat, ha de venir suprimint tot
alló qui de Castella ens vé «Benvenuto, tal nzeu, no et facis de
l'imperi de Xauxa i que Catalunya ha o a Castella ens sab; no, mai, tot aixó venjança la teva
enamorada. Refrena't.),
de transformar-se d'avui a denla
és accidental; l'essencial és Pacte posi
en pa
Totjust ahir, el Sant Pare, amb ele
radís: esteu fóra del sentit de la
vida, jo tiu, és catalanitzar-se, és viure Pesperit ulls envidriats, a punt de morir li deja
els haig de ("ir: natura non
facit saltus; de Catalunya, pensar, obrar, fer amb aquestes paraules, després d'haver-li es,
aixó que importa no és fer
bombones iri
Catalunya, treballar per Catalunyan cos tat clementíssim en vida. Dones bé, mi,
sacies sino obra ferrna, i que
perduri i turns, art, dret, 'lengua, veus-aquí la reu sota la capa de l'artista agenollar
que fructifiqui en son temps; si
alló us nacionalitat; aixís es catalanitza; d'a
davant del cós del Sant Pare i hi troba.
pensáveu, sereu clesillusionats i raure-u questa guisa, tot el que hi faci nosa, tot reu armes que sen ha endut de
casa
a Pescepticisme.
el que hi sia en detriment ja morirá,
D'altres n'hí han, en
perqué es proposa una venjança, a se
cara, que en el mornent de la Alancomu
perqué la vida será en la part sana.
guit d'aquel' acte. La paraula .paternal
nitat hi veuen l'hora en la qual
La Alancon-iunitat és, dones, no per dita al punt de una dolça mort se l'ha
ha de
tenir fí la gran rnunior de tant d'empleat treure aragonesos,
gallees, castellans, enduta l'aire, el foc l'ha abrusada. Per?
no-catalá com abunda en les nostres cor
francesos, sui-eos ni tota llei de forasters, el més paorós és aqueix automatisme de
poracións més o menys oficials; aquests sino per fer catalans, per obrir la vi
posseit. Quí pot judicar•lo, quí pot ad.
són encara n-Iés enfóra del sentit de la
da a Catalunya tal com és Catalunya;
nostra nacionalitat, i esdevindrán no
aqueix és el carní d'ascensió; dones, via
Quan la passió del séu art personal
sois desiPlusionats i escéptics sino tam
arnunt!
Pempenyi, els séus huracans, els séus
bé inimics de la nostra actuad(); creuen
Leens BERTRAN I PIJOAN
arboram.ents, les inondacions encegado
res de la seva sang, s'aplacarán. El veu
rem pelegrí anhelant, camí de Loreto o
altre Santuari, o bé el trobarem amb
hábit de penitent a la professó que u té
de valer la simpatía beneficiosa del Sant
Pare i els Cardenals. Pero aviat, si no el
paguen a ternps o no consideren com ell
A, En Ram.é. Rucabao
esperangava algún séu treball d'argente
Aquesta vegada us respondré arnb humanitat del séu coetan.i Buonarotti ría o consideren més favorablement el de t
quelcom que tinc molt arrelat.a l'espe
cm compareix corn un patró
un altre, el sentireu aplicar als
que en di
Prelats
rit i que s'escau venir bé corn a exten
ría de misticisme, vull significar que I'
les paraules mes baixes, les que els tra
sió deis amistosos raonaments que en
home és un mirall de la seva época, no giners es Ilencen barallant-se. El més
alguna carta i algun article hm-) tingut pas perque la imiti, sino perque
h.umá en dl, i encara fent una coricessió E
en so
darrerament. Dones us responc amb freix 1,de Pesforç de desiliurar-se'n en a una manera de pensar que no és la
uns fragments deis meus
comentaris'a
neix la seva força humana. El que dona nostra, sens.afigura el séu instint de
l'hurnanitat de Miguel Angel i a la seva el color vital a Cellini és el desborda-- conservació. El dernés, la
manera de
época, aquesta meya biografía que si no rnent, i a Buonarotti- la inhibició.
moure's en la Vida, ens espanta com
la transcrivís de tant en tant i no la
A Benvenuto Cellini el ,posseeix una quelcorn fóra de la voluntat, com un ele
treiés a orejar i rebre la Ilurn de la gent,
necessitat d'acció que es vessa en gro
ment mogut, diríe.m,
per un esperit
em fa Pefecte que se m'envelliría massa
Hería de paraules i de fets, en homicidi, enemic, que .potser .és la ubriaguesa
depressa en el séu enclós i tant se val en cobdicia -centralitzadora, en
alegría de la sang, que potser és la del vi, peró
dir que cm semblaría rnorta.
del mal d'altri. Per dignitat que corn
que a voltes sembla la del mateix ma
portin la causa i el fi de que és rnogut, ligne, que lleva a Phome els béns de la
la seva manera de moure's se'ns afigura voluntat serena i de
l'espiritualisrne que
Hi han hornes i hornes en el Renai
endirnoniada.
ens
donen el goig de la fusió amb el
xement- italia. Al qui ern digués que
alón o arnb Déu. Qui tinga aptituts
La seva religlositat (be cal anomenar
Miguel Angel és molt del Renaixernent, la d'alguna manera), el
mentals per pendre's la vida d'un 410
séu florentinis
segons a.mb quina íntima intenció -ho
me, les seves amistats i arnors, vénen a
me, o d'una época corn una representa
digués jo sortiría a contradir-lo, perque ser en dl accidents de
l'humor, que ins ció dramática afóra de la sensibilitat hu
entenc que aquell home va patir rnés de
piren la inseguretat paorosa del foc
mana, encimbellará a exemple de aran
la seva época que no pas va ser-ne un aigua. Es
desa una 'vida aixis. Jo, a barata d'ella
conseqüent en una cosa, en
actor. I. si algú, prenent-se aquella época
defensar el mérit de la seva producció no cm deixaría pendre ni un argen.ç de
com una representació
dramática, ern artística contra els rnérits d'altri,
amb la bona pau de Déu.
sortís lloant la g-randesa imelependent
les armes de la seva passió móbil.
JOSEP LLEONART
ment de cap pe,nsarnent de rnoralitat,
Aquí el teniu a rombra d'una esglesia
(Seguirá.)
manera que sembla actualitzar-se,
jo li
posaría al davant Migue' Angel en el
qual conviuen la grandesa i un carácter
tat.

g
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moral. Una c(amparança entre ell i Ben
venuto Cellini, tots dos del Renaixe
ment, peró de tant diferenta manera,
pot ser un exemple mole viu.
Si Benvenuto Celleini ve a ser un pa
tró de l'es.oerit paradoxal del Renaixe
ment italia en la sava segona rneitat la
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veurem si els cruixidells encara coven,
si la cuera té petits,
1
si a l'eixam les vespes, proven
de picar-nos els dits

EROS

1,

Kié s ella

responía :
s??.2 estanca,
él front, em pesa el Sí,
quan tú t'enfiles dalt la branca
em

—

em crema

A
t225. Dia

:ja

era

El sol
Los

:s.

muy

salya

ornes

Todos

van

Agusti

Calvet

ssanto de la Pascua mayor.
muy claro é de noble color;

é las

aves

é toda

noble

rrecsebir cantando al Amor.

Arcipreste de

at7
a.;

3za
al
-ó

le

flor,

1

f

recollida,

blanques

les dents.

vé l'amor, les dolces finestretes
s'obren timidament al dematí,
i s'alegren les vies més estretes,
i els pobres no somiquen pel camí.

Jo estava trist de veure-la allunyada,
i l'enyora_va en els meus jocs deserts,
a la finestra lluny era abocada,
el pit enfóra, els ulls oberts.

La vila .que a l'hivern semblava morta,
riu com el cel, com els pujols i els camps,
pengen les velles a la porta
el llorer del diumenge de Rams.

Era molt més amiga de les roses,
d'estar-se dintre casa i sortir poc,
de mirá, amb pietat totes les coses,
i no dir res, i seure vora'l foc.

O aquella boca de besar dejuna,
corn s'extremeix quan l'acolora el sol,
quan l'aig-ua salta per la gorja bruna
1 encara és tebi l'odorant Ilençon

I a la nit quan sopávem, s'extremía,
i no gosava aixecá els ulls del plat ;
I jo m'hi embadalía, i no sabía
quí l'hagués canviat.

Es que l'amor poc a poquet camina,
sab si vindrá de dia o nit,
peró vé, i tothom se l'endevina
quan ja el rebrega i se Ii anúa al pit.

I és que l'amor li

va

l'empresona

l'aigua-moll,

un

com

dematí

Aquell

quan els .cabells es descapdella
per l'escarpidor;

que
quan

a

la cara,

a la pica clara
raig Ji saltava pel coll.

quan el

Quan

florI

amor

que

a

la pell fina

flama, i tot ho abat,
ning-ú el veu ni l'endevina

deixa la

ja li tremola

ve

a

la vila amb la verdor del biat.

gonella cau damunt la si!na
els plecs de la roba és amagat ;
ai l'amor! quí el coneix, quí l'endevina
si vé a la vila quan verdeja el blat ?

*

en

F

t

si
5

més

quan la

S
-

més

era

Quan

es despena la donzella
ja guaita pel clivell del finestró,

e

cada volta

perb més dolça, i més lluents
els ulls, i la gaita més florida

Hita.

ningú
o

seguí.

no't puc

t

Vé corri ocella tímida i poruga,
com una terrerola de cap rós,
que truca a vostra porta fredeluga
i a vostra falda va cercant redós ;
la má, si se us amaga,
al pit,
somriureli haveu fet la paga,
pau se us tornará neguit.

si el teniu

,

si

Ja

de

un

dolça

a

Deuen haver-hi altres donzelles
que

jó ja

no

conec,

deu entrar-hi el sol per les clivelles
de les cámbres on domen, frec a frec

O si sabéssiu 1 :Ell per tot batega,
fins a la Inissa matinal,
i besa vostra gaita temorega
mentres veieu els ciris, i el missal,

deu passar-hi l'aMor com allavores,
qui sab si a alguna li ha de pendre el cor,
allí la pau no aquietará les hores,
s'esbullarán les trenes d'or.

quan llueix el satí de la casulla
quan a la pica remulleu els dits,

llavores ell la cabellera esbulla
vostres fronts esfereits.

en

Quan

ell ve, hi ha més llurn en tota cosa,
lo que passa pel poble és més brillant,
vostra mirada no reposa,
el vostre pit batega a cada instant.
Com són alegres les caballeríes,
i les cançons deis traginers,
i les rodes pesants que tots els dies
fan trontollar les pedres deis carrers !
1 en vostra má.
O trémola pebdna
doneu beguda al calandrió daurat :
Quí de vosaltres l'endevina
quan ve a la vila arnb la verdor del blat ?
—

Ai l'amot 1 Jo tenia una germana
que /n'era com les roses de tot l'any !
p-erque sempre en el joc, valenta, ufana,
el cansament no li posá. parany..
Per-6 un temps son desig no es complaía
en el nostre vagar acpstumat.
Com era més menut, jo no sabía
que li hauría passat.
Pero li deia : vine de parella
anirem com abans pel camina',
cercarem una canya, i flor vermella
per pescar les granotes del bassal.

ara és lluny aquella vila blanca,
aquell sol aplanat sobre els marjals,
aquell pati quiet, la nona franca,
les olles on niaven els pardals!

.A...i

donzelletes,

a

Com ha passat el temps, ara en ma vida
hi há aquel' neguit de la germana gran ;
en el meu pit ja sento la ferida,
l'ocell daurat ja yola al meu davant !

Quan dormint a la nit, estará alerta,
l'amor vora'l capçal, qui sab d'aón
portará un somni i una flor oberta
per a posar-la-hi sobre'l front!
Jo ja aniría

si_pogués

a

aquella vila blanca,
el camn pel dematí

veure

i si trobés la germaneta estanca
tot esperant l'amor amb mi.

Jo el rebría per l'ample carretera
i diría : ja ve pel carreró :
les donzelles a la senyal primera
s'abocaríen al balcó.
Deixaríen les feines i la
el germá més petit,

mare

—com quan se sent una música clara,—
i amb la ma trernolant tímida encara
s'aguantaríen el batec del pit...

Jo diría

:

donzelles,

Tingueu Pánim.a forta,

no temen, que no és cap mal,
és l'amor que ha trucat a vostra porta,
és el Sol que us tremola pel brial.

-Es que el mal temps s'ha fet enrera,
ja no hi ha gebre al dematí ;
i. ja l'ocell enyora la
cirera
lliure del fret qui el cor u agemolí.
JOSEP MARIA

DE

SAGARRA

•
•
•

4

CATALUDWA

Papes

Ek

enabeernent

ocates1-.6 e:re
111

iiz-.(1:5511car)26,

darrer

arribat aquí bé és just que parli de
l'obra en sí mateixa, clesprés d'haver es
mersat els dos articles a.nteriors en co
mentar el Renaixement tal com ens apa
reix a la llum clariSsima i transparent
d'aquesta historia, que está escrita per
dir
verita,t i rés mes que la veritat,
fer veure arnb igual severitat i irnparcia
litat rigurosa tots els caires bons i do
lents de les coses i el mateix les virtuts
que els vicis, ,el mateix la santedat que
la maldat de tots i ca.dascún deis per
sonatges que ornplenen el rnarc d'aque
lia época.
Peró el donar compte como jo voldría
de obra tant magna és tasca decidida
men.t molt superior a les meves disponi
bilitats de temps". I aixó em doltant mes
qua.n estic persuadit que el Pastor és
una de les obres que mes convé que si

guin conegudes i divulgades

en

el temps

actual: una de les lectures mes profito
ses i que horn pugui a.mb IlléS interés
recomanar. La importancia, les dirnen
sion., la utilitat mateixa del llibre re
quereixen un estudi aprofonclit que fés
néixer en els Ilegidors el mateix interés
que ún. sent per la obra, pero desgracia
damente en quant a mí no m'es pas Po
ssible avui per avui.
Diré dones solarnent que el valor ca
pital de l'historia escrita per Pastor és
la veracitat. Com ja vém dir al comença
mente COIY.1 acabern de dir IlléS amunt,
seguir un
no s'ha proposat l'a.utor sino
criteri inflexible de irnparcialitat i inun
dar de claror de dia els misteris i tene
bres que envoltaven les figures compro
meses, caigui qui caigui, perqué si a.mb
l'Iglesia está la veritat eterna, no ha de
temer la veritat a cap terreny i ni la
divina ha de defen
o miste
sar-se
d'ai
plenament
convençu.t
ris. Lleó XIII
en
la missió
xó, també, pie de confiança
divina de l'Iglesia, va obrir per primera
volta els arxius secrets del Vaticá i els
posa a la disposició del savi investiga
dor, qui s.e'n serveix, així corn de molts

justicia ni

la

causa

amb mentides, sofismes

Aquest és el plán de l'obra:
2:.—Marti V(1417-31) Eug-eni IV (.1.431-47).
Calixte III (1455-58).
2.—Nicolau V ¦I447-55j
3.—Pius II (1458-64).
4.—Pau (1464-711- Sixte IV (1471-84).
5.—Innocenci VIII (i484-92)- Ale:,-.-andre VI

*

-

Volum

-

(1492-7.5o3.

(15o3-13.
—Lieó X (7.513-2.
(continuaci6).
8.— Id.
g.—Adrici VI (1522-23) C/iment
6 —Juli

»

-

(coritinuacI6).
'4-49).

to.—Ctiment VII
»

»

I

.—PCI

12.

-

Id.

15

-(condauació).

írei Pábstog

altres arxius, amb rigorisrne científic, no
solament per construir-hi la narració
dels fets, sinó per apoiar i avalorar les

descripcions per una copiosíssirna
documentació; de manera que al costat
de cada fet, de cada període, pot el lieg-idor verificar-ne el fonament de veritat
seves

repassant la nutridíssirna col.nlecció de
cartes, memories i altres documents, reproduits textualment que l'acornpanyen.
De un mocie especial es base d'aquesta
documentació la correspondencia privada, i sobre tot la deis ernbaixadors a
Roma, al través de la qual readquireixen els fets i les persones una vida es-

tupenda.

VII (1523-34,

vicios i els crims i prevaricacions que la
desfiguraven, les simultánies guerres po
litigues i religioses on portava la pitjor
part, la desmembració de la Reforma i
els duríssims flagells que caigueren so
bre Roma al segle xvi, horn veu amb evi
dencia claríssima que solament una for
ça sobrenatural pot aguantar-la i impe
dir que no es desfés en mans de qual
sevol deis enemics de dintre i de fóra
que la combatíen. De manera que la po
pularització documentada i verídica de

l'historia de la Roma del Renaixement,
el treure a llum amb tota la cruesa les
malvestats deis eclesiástics i la corrupció
de l'Iglesia és la més gran dernostració
de l'eternitat d'ella, a la que contemplern
avui unida, purificada i disciplinada
com rnai, perque cap altra nació o civilit
zació pot sufrir tal corrosió i violencia
sense quedar aniquilada o bé trasbalsada
com
i capgirada i desnaturalitzada
França després de la Revolució.
I en quant a la cultura d'esperit, la
difusió del Pastor té un interés gran
,

L'altre valor és la abundancia, car la
nombrosíssirna rnassa de fonts informatives de l'época, ha permés a l'autor extendre's tant, que les figures es rnouen
emmarcades dins arnples descripcions
d'escenes, de costums, d'obres d'art, enriquida amb extensos i dilatats estudis
sobre la vida pública i privada, sobre les
tendencies literaries i artístiqües en cada
període, sobre les persones deis polítics,
deis princeps de l'IgleSia, deis humanistes, dels artistes, sobre la vida religiosa, la vida burgesa, i no solarnent a
Roma sinó a tot Italia, a.mb nodrides referencies deis altres paisos, de manera,
que resulta en cert mode, aquesta obra

dos sentits. Objectiu, en
primer lloc, perque en ell s'hi segu.eix
amb especialíssirna atenció i gran copia
de noticies i descripcions.el R.enaixement
de les arts plástiques a Italia, i la seva
evolució i desenrotilarnent des deis pri
mitius deis prirners anys deiUV fins a
Papoteosi del XVI i Paparició de l'hu
díssim i

en

.m.anisme, isestudíenminuciosament1es

diferents personalitats que tant a Italia
com a fóra estaven al cap del moviment
intel.lectual, l es obres que produiren
l escoles que formaren. Amb no menys
les
descriu la literatura i la Doc.
l'historia d' Europa en aquell període atenció es
el conreu de les ciencies,
sia,
i
també
determinat.
desfilant
vius
movent-se, esguardats
Després podern dir que és l'amenitat
un• per un i
amb verdader amor, tots
filia del sabor mateix de vida, el carácter
i
els
mestres
homes eminents en les
més sobressortint d'aquesta historia.
diverses
activitats
espirituals, els norns
L'encís d'ella és gran perque la recons
d
quals
honren
aquells
completaeis
segles glorio
trucció total del temps és tant
i detallada que tot aquell 'alón del Renaixernent reviu i un s'hi sent barrejat.
acompanyat del constant rnoviment
espiritual, popular, artístic, religiós, i
polític, que es va seguint sense deixar-lo
mai, la qual cosa fa la lectura sugestiva
apassionadora, malgrat de ser una historia escrita sense pretensions literaries.
Una obra de tal autoritat per la veracitat i abundancia, i de tant interés Del
completa i evocadora de vida que és,.és
un instrurneht poderosíssirn de rehabilitació histórica i de cultura d'esperit.
Després d'enterar-se arab minuciositat
de detalls i proves, de la veritat sobre
les glories i les miseries del pontificat
als segles xv i XVI i del veritable estat
d'abjecció escandalosa en que cau la cort
romana,

.
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desseguida

que

es

vegé

recon=-

tituída després deis seixanta anys de l'eqcandalós cisma d'Avinyó i d'estar Rorna,
buida i abandonada, -clesprés de veure el=

sos.

L'altre intei-és consisteix en la demos
tracio vivent i cáVlida del sentit religiós
de les arts humanes, i reciprocament de
la necessitat artística en l'expressió reli
giosa. Es aquest l'exenaple rnés gran
que es troba d'expansió de Part, tal volta
no

superat

en

quantitat

per cap

període

del món antic, i és precisarnent a Roma,
a la capital religiosa
del món, on flo
reixe Des d'aquest punt de vista el Pás
tor és una mina riquíssima d'ensenyan.ces. Avui que han passat per Roma va.ries gen.eracionts des d'allavores, i que
el perill del retorn al paganisrne s'es
estingit del tot, i que han cessat les pas.sions enceses de l'época, i que l'art
classic impera, rnalgrat de tot, es veta
el servei enorme que Roma va fer a la
civilització humana beneint-lo, arnpa
rant-lo i consagrant-lo, corn déiem el
primer dia, corn a forma propia del sen
-
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timent cristiá com la estética oficial de
pEsglesía exaltant aixís doblement la
tradició llatina j l'esperit del Mediterrani, per damunt de tot el món.
En resurn, la historia deis Papes del
Renaixement, té per resultat una afirmació poderosa de religiositat, un gran
decans i una comfortació final, vehernenti.ssima, per l'home d'esperit, i pel
qui eab el significat hurná, el valor intel-

lectual de pertányer

la

a

germandat

ca-

romana.

tólica
precis ponderar la impor.
1 per fi
tancia i el gran atractiu historie d'a.
questa monumental investigacio. Les
lliçons que's desprenen deis fets i de
les vides deis Personatges, constituei•

ensenyança

xen una

preciosíssima

per

la informació i del més alt valor per lexemple, pel «contagi de lo gran» que
comunica la seva lectura. A la emocio
per lo dramatic, o bé lo trágic de molts
passatges i episodis d'aquella moguda
época, s'uneix la lliçó de lo gran que
s'imposa i de lo etern qui triomfa per la

justicia o per

la gloria. (I)
Jo voldría reportar aquí,

només fos

anomenant-los,

corprenedors, els

passió

encara

els

que

episodis

poemes d'acció i

de

conjunt aplega. Pero
no és aixó feina fácil, i em limitaré, per
acabar la ressenya, a indicar-ne dos,
que no es qu.e m`hagin produít en realitat impressió rnés forta que altres, sino
que rn'han frapat de una manera singular. Un d'ells és el Sacco. di Roma, l'altre la fundació de l'Ordre deis Caputxins; tots dos precisament al segle XVI
que tant ric

i sota Climent
.Més de trenta planes esrnersa Pastor
en descriure els tristament memorables
fets ocorreguts del 6 a finals de Maig de
l'any 1527, coneguts Del Sacco di Roma,
costat deis quals la nostra Setmana

Trágica barcelonina
res.
mes

és

un

joc de criatu-

L'exércit imperial, vintidós mil hofamelics i rnorts de miseria, aven-

alemanys, italians i espanyols,

turers

als qui feia vuit

seis debía la solcausa del sagueig d

mesos

edada—la mateixa
quaranta

nou

anys

caigueren sobre la ciutat

després,

la pasfoc ie a sang, i la robaren i ultrat_jaren es.pan.tosament durant dos o tres
setrnanes, i els horrors i la desolació fo
ren tant grans, i les conseqüencies tant
funestes per la Esglesia i el Papat i per
la civilització i les arts, que Pastor ho

saren

(1)

eterna i

a

Tan

religiosa

fermarnent

Dersuadit estic de la conveniencia

divulgació

i social de la
del Pastor, que al consi
derar el fort obslacle
de les dirnensions i cost de la obra,
rrratreveixo a insinuar al senyor D.
Gustau Gili, la viva
uti1itat de publicar un cornpendi de la Historia dels Papes
dci
en edicl5 popular, reunint per rna intei

Renaixement.
ligent en
vol=

un
per vendre a o uatre o cinc pessetes,
interess2.nts i importan:s pagines -del monurnenta
treball, coz:pendí que a fi de aumentar la eficacia educativ

les

considera

la fi mateixa del Renaie
Roma. Terrible expiació deis
dies depravats i 'licenciosos de Alexandre VI i Lleó X.
Quinze clies abans, lluny encara de
Roma el Condestable de Borbó, quan
Climent VII donava solemne benedicció
a més de io.000
devots, un borne que
xement

com

a

gesticulava com

un boig, quasi n-ú., s'enl'estatua de l'apostol Sant Pau i
exclama dirigint-se al Papa: «Bastard

filá

a

sodomita!: pels teus pecats será Roma
destruida!: confessa`t; converteix-te; si
ho vols creure dintre catorze dies
ho veurás». Era el fanátic vident Brandano j durant aquells dies no para de
cric:lar per carrers i 'loes públics:«Roma,
fés penitencia, perque es fará amb tú
alió mateix que amb Sodoma i Gomorra!» Al cap de dugues setmanes, el dia
5 de Maig, l'afamat exercit imperial
acampat als deserts encontorns de la
ciutat, amidava arnb les seves rnirades el
preu de la victoria i el terme de tantes
fadigues, que estava allí davant deis
séus ulls. «El sol, al colgar-se illuminava per darrera vegada la gloria esplendorosa de la Roma del Renaixement, la
més hermosa i rica de totes les ciutats
que llavors hi havía al món».
Al cap de alguns clics escriu un testimoni que «a Roma, capital del món
cristiá, no es toca cap campana, ni so
bre cap Esglesia, ni es celebra cap missa: no hi han diumenges ni dies de feina.
Les tendes deis comerciants rics
serveixen de quadres als cavalls, els palaus rn_ agnífics eítán d.esolats, rnoltes
cases incendiades, les portes i finestres
d'altres arrancacles i robades,
els carrers convertits en pilots de fems. La
fetor que s'exhala deis cadávres és horrible, hornes i animals reben una rnateixa sepultura, i en les esgles,ies he vist
cadavres menjats deis goços. A les pla
ces s'apreten unes contra les altres, taules on hom es juga als daus grans pilots
de din er. L'aire ressona amb les blasfemies, de manera que eis bons, si n'hi ha.
mes voldrien ser sords. No se m'ocorre
amb quina altra cosa podría comparar aiIzo. si no és amb la destrucció de Jerusalem. Ara reconec la justicia de Déu, que
no

-

-

no

oblida,

encara

que arribi tarcl. A Ro

publicament tota mena
de pecats: sodomía, simonía, idolatría,
hipocresía i frau. Aixís és que bé podem
creure que
no ha esdevingut aixo per
un atzar,
sinó per justa sentencia de
ma es

cometíen

Déu.»
Els lansquenets tudescs, llords i bar
bres no es distingíen tant com els espa
nyols per la crude.ltat, sinó per la cob
dicia i sobre tot per la furia contra els
eciesiástics i coses sagrades, perque qua
si eren tots ells luterans. «S'engalana
ven amb les robes verrnelles dels car
denals i cavalcaven en ases pels carrers
executant tota mena cl'escarnis. Un ca
pita bávar, Guillem de Sandizell, arriba
fins a disfreçar-se de Papa i fer que els
soldats, en-ipurpurats, u besessin les
mans i els peus... Es dirigí la horda arnb
música de pífans i timbals a la ciutat
"leonina i proclama allí Papa a Luter,
amb tal crit que es pogué sentir des de
Sant Angel° estant— on el Papa estava
sitiat amb uns pocs cardenals i servents
que s'havien escapat amb ell i amb una
munior de gent fugitiva de Roma, i on
Benven-ato Cellini dirigía la inútil arti
Ilería.
També els jueus i marrans o

jueus

conversos
anaven barrejats amb
els soldats del rei católic, i amb ells
eixams de bandejats i saltejadors.
«La profanació de les iglesies arriba
al comble, convertint- les en quadres, i
aquesta d.issort capigué fins a la matei
xa
iglesia de Sant Pere. Tarnbé aquí
hom roba les sepultures, entre altres la
de Juli II: el cap de Sant Andreu fou
liençat per terra: el sudan i de la Santa
Verónica, objecte de tant gran venera
ció durant tota la Erial Mitjana, fou ro
bat i venut a una taverna de Roma. Hom
cobrí amb un habillarnc-.nt de lansque
net un famós Sant-Crist col'iocat a -un
deis set altars principals de Sant Pere...
Un lansquenet clavé_ a la seva pica el fe
rro de la
Santa Llança i se'n aná Del
Borgo fent-ne befa».
Amb una freclor clespietada que fa
horror, refereix el guerrer protestant
\Ton Burtenbach a la seva autobiografía
la calamitat deis romans, que enriquí
als vencedors:
A l'any 1527 a 6 de
—

11_

Goma 1 d
FÄtIc:wont honrada,
Botigues
CENTRAL:

T-iiontanena,

i

Q, e Hui

.7.1

a

M.agatzeras

20

mes

estimular-ne

produccions

d

la cirulació podría anar il.lustrat arph
obres d.art i
ate de la éroca

retr

re

SUCURSAL: Ronda Sant Pera, 12
SUCURSAL: Vila Vi, 89,

Ó

Maig
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heretges alemanys, que entre els espanyols severament ortodoxes, que en
els superficials italians, mirava en la

assalt, rnatant uns sis mil homes, aaquejant teta
la ciutat i prenent tot guara trObarem a
les iglesies i al país, incendiant bona
part de la ciutat, maltractPnt-la extraprenguerem Roma per

nyament i
arxius de

els

espantosa desolació de Roma» la ma de
Déu fent justicia. El dolor, llavors com
sempre, purifica i redirneix, «S`havía
en efecte, enfonzat un món nou i un al-

estripant i destruint tots els
copies, registres, cartes i do-

surgir. Aquell aconteixement devía convertir-se en una important pedra miliaria, no sois per la vida

de la Curia.-- En aquestes últimes paraules, din Pastor, es toca un
aspecte del sacco que impres,siona duna
especialment dolorosa Phistomanera

tre món

cuments

literaria i artística, sinó també per la religiosa>>. Encara havía de venir el Pontificat de Pau III, i de pintar-se el jUdici
Final de la Sixtina!

riador, assaber: la destrucció deis docuhistórics i tresors literaris; la laiblioteca del monastir de Santa Sabina,
les colaleccions privades de rnés preu i
els manuscrits de moits erudits foren
dispersats o cremats... Anaven ilencats
pels carrers eis documentes pontificis i
rnents

-

manuscrits de bunes, o s'empleaven
per fer el jap deis cavails... Les bolles de
plorn es fongueren per fer bales; totes les actes de la Cancillería secreta caig ueren en mans deis soldats, i vingué
de poc que la rnés preciosa col-lecció de
ma.nuscrits del món, la Biblioteca Vaticana, no fós destruida, devent la salvació solarnent a la circursastancia cl-haver
establert Filibert d'Orange el séu quartel general al Va.ticá... Les rnés herrnocapeses estades del Vatica, fins i tot la
qdadreS
convertides
en
lla Sixtina foren
per els cavalls....» Liavors foren robades
la creu d•or de Constantí, la rosa d'or
oferta per Martí V a l'Iglesia de Sant
Pere, i la tiara del Nicolau V... Alés ai,
que no foren sois aquestes les joies destruídes!.. El dia primer de juny, el
Papa, estretament bloquejat tingué de
firmar una oprobiosa capitulació: .havía

tres ciutats 1. quatre castells,
Angel°, i. pagar quatre
Sant
ells

d'entregar

entre
cents mil ducats. Per fer-la efectiva, el

desgraciat Clirnent VII,

a

qui havíen

a

La sotragada
a tot el món;

jo prou voldría penetrar ara pel camp
d'ageiella reacció purificadora, de la Reforma católica, i portar aquí una de les
figures que rnés atreuen Patenció: el francisca Mateo de Bascio, restaurador de
I cordre de Sant Francesc d'Assís en la
seva
regla i austeritat primitiva, i fundador, arnb aquesta fi, deis Caputxins..
Peró manca en absolut el ternps i Pespai, i dec acontentar-me anab aPludir
les contradiccions i persecucions que degné sufrir aquell horne
admirable d'enea que‘s fabrica l'habit- de -drap aspre arnb caputxa, corn
el que sapigué que el Poverello duia,
i se'n orla arnb ell a Rozna, valentsolament

a

li aixó Pernpresonarnent per apóstata per
part del Provincial deis- Franciseanse
joan de Fano. í després la excomunió a
ell i elaseus cornpanys els germans Fossornbrone, la persecució per part de Cli
rnent VII rnateixa la expulsió deis capute
xins de Roma, ietenint que soportar más
tard la terrible prova de l'escandalosa
apostasía del Occhino abans que assolís
la seva obra el triomf definitiu.
Es realrnent m.eravellosa la força de la
fé i lo videncia d'un horne, que cona Mateo de Bascio i corn altres fundadors
reforrnadors d'orelres religioses s'aixequen per restaurar la puritat i el rigor,

valor educatiu i-estimulant.
-.-

41

de la catástrofe coemfflogué

tothorn,—«lo rnateix

entre

peró comencant precisament per

Al posar punt final a aquesta desme
urada resenyá., (1) arnb tot i. ser massa
curta pel que caldría, i per acabar tarn
bé aquest article amb una nota de poe
sía com als dos anteriors a fi de disol
dre una mica la impressió de les pági
nes de dól i tristor, reproduirem una de.
licadíssim. a pregaria a la Madona,de Mes
ser Angelo Poliziano, de Montepulciano,
escrita a darreríes del sigle XV, de segur
qué sota:1 pontificat turbulent d'Alexan
dre VI, i que apoiant eo que deiem a l'ar
ticle anterior, dernostra quites exquisi
des flors neixíen i liençaven puríssima
flaire adhuc entre mig de les mes des
aforades iniquitats:

trencar

alió que és la base i lligarn de les Ordres,
Aquets
la disciplina i la obediencia.
han
veritablesinperialistes,
de tenir
una superioritat d'anima tal, que els de
forrni i empetiteixi el rnón exterior; de
lo contrari sernbla. que havíen de quedar
aniquilats nornés al considerar la
tut i complexitut de l'empresa; car sois

Vergine santa irnmaculata e degna;
Amor del yero Amore:
che lurtoristi il re che nel ciel regna,
creando il creatore,
Veraine rilucente,
per te sola si sente
quanto bene é nel mondo:
tu se degli afamati buon conforto
ed al nostro navil se'vento e porto.
O di schietta "ata ferma colonna
di caritd coperta;
ricetto di pzeta, gentil rnadonna,
per cui la strada at,erta
insino al ciel si -vede;
socorri a' poverelli
che son ira' lupi agnelli;
e divorar si crede
l'inquieto ninico che si sva
se tu non ci soccorri, alma Maria.
Amen.
R.

rnagni-(Il)

el triomf final, triornf que

triga

a

-

E

,

robar a les seves barbes Panel'
dels dits i el calze per clir rnissa, havía
de fer fordre pel rnateix Cellini, les tiares, calzes i altres alhages que haviene
pogut salvar, i fins estátues de Sants„
per tenir or i argent anb que pagar el
rescat. I fou obligat, encara, a aixecar la
excorrunió contra l'exercit imperiall
«No és la Ciutat la que ha perescut,
sinó el món» exclarnava un humanista.

arribat

anava a

fins a després de la mort del fundador,
confirma i sanciona la bondat de l'obra.
Peró és tant gros el trasbals i es tant en
lo viu la revolució, són tant grossos els
perills espirituals que han cl"arrostrar,
que és precís que una ma sobrenatural
els empenyi i guii i els doni la seguri
tat interna i absoluta de llur propia obra
i de la veritat que és amb ells. Aquesta
perseverancia de Mateo de Bascio, pare
ha a la de Sant Josep de Calasanz, és, a
veure, quelcom de positivament
mon
rniraculós; l és en tot cas un exemple de
voluntat i d'energía moral, del mes gran

votes

ciubaipr-laprstl
ensecuanp

per e

a

la versió castellana del
ves

RUCABADO

una

sincera
l`

li

Pastor—malgrat de les freqüents

ll d
pro

de la premura arnb que fou feta la. traducció.

ta
„

sr‹:
/7".
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1.7"
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tot•
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Uta 1,s
De l'amistat.

(2ue vols, ocell?

deixar-lo sol)—:
Aquel! podrás anomenar amic teu,
del qual puguis lloar la discreció.

Deia el savi—(i

varen

dir-li.
I eh l

ens

acás gosaríem

respón, diu:

—

El sol, les

L'oratjol

espigues

i la rosella.

fa gronxar el sol damunt les

espigues.
I diu el sol, —cada raig amb joia igual
damunt d'una espiga blincadiga:
—Que bé s'hi va!
La rosella, com si fós la germana gran,
crida al raig de
manco enjogassada, u
sol que gronxa l'oratjol:
—Podríes caure i fer-te mal!
Com que el sol no se la escolta, la ro
sella crida:
Podríes caure i fer-te mal!
De tant cridar se u enrogeix la cara.
De l'amor veritable.

Quan estimern de

veres, ni

en

Ens sembla que l'amor és només
amistat.

com

Papelló.

De tant dir-li, li han fet creure que
flor.
com que gairebé ningú está content
amb la seva sort, quan éll yola entorn
de les flors, el molt petulant, pensa:
—Si jo pogués ser artificial també!
era una

jo

a

tú?

Un viatger demanava al guarda urbá:
--"Voldríeu dir-me quina arquitectu
ra civil teniu vosaltres a Barcelona?
El guarda urbá u respón, diu;
Tenim el sol. Que encara us sem
bla poc?
—

El cavan i l'ase.
Din que

perfectes

un

temps els

ases

foren.ágils

els cavalls. Pero, d'engá
que feien introspecció i proclamaven el
dret de viure llur vida interna, perderen
la bella estructura i ádhuc la dig-nitat
deis cavalls, joia del nostre esguard.
i

El

una

res

El sol, el viatger, Barcelona i el guar
da

tenim

esment.

El

?Que't dic

com

pregadeu i la tortuga.

Din el pregadeu:
—Aixó de la vida intensiva és el gran
que. Amo el deport lliure amb fortes
ernocions.
Li respón la tortuga;
No diré que no; pero a mi no'm mo
gueu de la gimnasia sueca. Unes guan
tes contraccions al dematí en dejú i ja
cm teniu aixiribida per tot el dia.
La flor de l'atmetller.

De l'-indiscreció.

vegades fent camí, si l'ornbra
convida a la marxa petita, i la canturia
d'algún ocell ens entreté el valer, ens és
Moltes

Es la

neu

de la

primavera.
J.

M.

LÓPEZ-PICÓ

grat aturar-nos i fer posat d'escoltar la
ven de l'ocell. Cona si ens
parlés a nos
altres o fós dl qui ens deturés la via.

temps de viatge. Creieu-me, rodaríem tant
delicadanaent! I aquí ens donaríen mas ea
valls ma gnífics.
EMES isAKOV (escrivi9Lt).—B6 dones. Abans
vés a dur aquesta carta; si vols, pren de pás
els bitllets de la diligencia. Per?) perxó mi
ra que els cavalls sigain bons! Dignes als
cotxers, que hi haurá un rabie per cap si era
carregen com un corren de cort i canten
cangons! (Segueix escriviw.) Ja rallo
Triapitxkin s'hi morirá de riure...
OSSIP.— Senyor, enviaré la carta pel criat
d'aquí i jo més aviat empaquetaré els vos
tres estres, per no perdre el temps debacles.
CHLISTAKOV (eserivint).—B, porta només
un llam.
OSSIP (SUrt i parla darrera I' escena).—Ei,
escolta, company! Portarb.s la carta al co
rreu, i dirás al funcionan i que la cursi sens..e
pagar, i dirás, que facin venir totseguit pel
senyor el millar carruatge de tres cavalls,
carruatge de cerreu; i el cost del viatge, di
gnes, el senyor no el paga: el viatge, digues,
va a compte de l'Estat. 1 que tot se faci com
més depressa, perque altrament, dignes, el
senyor s'irritaría. Espera, la carta no está
Fiesta encara.
CEILESTAKOV (SegtLeiX eSeriVi`i2t).—Fóra in
tc-Iressant saber, a &a posa ara—al carrer del
Corren o al carrer deis Pésels? Que ell tumbé
és amic de mudar sovint de pisos i no pagar.
Adregaré a l'atzar carrer del Corren. (Plega
la carta i fa el sobrecrit. Ossip porta un
llunz i Chlestakov la segella.)
LA. VEnDE DERGI1101-1.DA (darrera ?'escena).
—Hola, a óra us empenyeu, barba 2:risa? Lis
diuen que hi ha ordre q7.1e, no passi una
ánima.
C111.41,:STAII0V (ddna la •carta a Osaqp).—Té,
fés portar-la.
VkUS DE MARXANTS.
dones,
petit pare! No pot ser que no ens deixeu:
venim per un negoci greu.
.57..17
DEI:GilIORDA.—Fóra, vía fóra! No
reb, dorm (L'aldarull se fa MéS fOrt).
CHLESTAKOV-- C21:1?-3 hi há, Ossip? Mira qué
és aquest aidarull.
OSSIP (guaitant per la f inestra). —Uns mar
xants que valen entrar, peró el policía no els
deixa. Bra-nderí une papers: de segur Que
volen veure.,'us.
CHL1- STAKOV (abocant-se a la t'ilustra).
Qaé cosa desitgeu, amics?
VLIIS Di MARXA:NITS —Á la vostra afable
excel.lencia tots venim. Manen, senyor nos
tre, acceptar una solalicitut.
CHLEsT.A.Kov.
Que entrin, Que entrin!
—

—

—

Que vingain. Ossip, dignes-los Que vin_gain.
(0.ssip se'n va).
CHLYsTArcov (aceepta per la finestra unes
sol licituts,
desplega una i llegeix).—«A la

El

en

altíssirna exceielencia l'il.lustre se-nyor
de 1 Hisenda, del marxant Abdulin...b El
diable sab aixó Que aquest home ha escrit:
quín títol que m'al posa!
seva

Comedia,

g/2.

cinc actes

(Continuació)
ESCENA IX

Chlestakov

i

Ossip,

amb tinta i PaPe'r•

CH.LESTA KOV.—T dones, caretó, que en dins
de la manera que cm regalen i acullen?

(Comença

d`

escriitre.)

OSSIP. Sí, gracies a Déu.. Peró saben.,
lvan Alexandrovitx, que us en die?

CFILESTAKOV.—Qti?
Oselp.-Que

fu.0-iu de la r o1segada. Per
Dén, ja és hora.
CELF-STAKO (esc,rivint). —Quina bajamada.!
Pea.' Q11Z;9
-OSSIP.—Veuren perque. Deixen en nona de

de Nic

Gogol

V,

Déu teta aQuesta, gent! Ja, ns heu divertit
aquí dos dies—n`hi ha prou. Per qué 'ligar
s'hi més teleps? Escupiu-los assobre! No es
Pot preveure, rés: pol,ser arribará algú al
tre... Per Déu, Ivan Alexandrovitx! 1 aquí
que rodaríem
ténen cavalls magnífics,
tant delicadament!...
CarASTAKOV (escrivint). —No, encara vu_ll
Quedar-me aquí una mica. Deixernaho fins
a. derná.
OSSIP
Per qué dernii? Per Déu, anem-nos
en, Ivan Alexandrovitx! Encara que -as trae
tin arneb grans honors, velen, és millor an.ar
nos-en com més áviat; creieql-me, us han
pres per algej. altre 1 el se,nyor par á tannehé
s'enfutismará f,Jrzament, que esteu tant
—

-

.

ESCENA X
Chlestakov i els Tnarxants
reta de vi i piles de sucre.

amb

una

pane

CALFSTAK0V.—Que hi ha, bona gent?
liAIMANTS.—Venim només raer acotar el
front davant de la teva afable excelelencia.
Cera..seleucev.—I etue des-itgeu?
No ens Perdis, bou scnyor
nostre! Ens és ?eta injusticia sense cap raó.
—

eTzLES'rA R0,7. De oní?
Ux Dala MaxAnTs —Dones tot del batlle
d.`aQuí. Un batlie com aquest, O, senvor
nostre, mai havía existit al mán Ese fa ca
—
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da injuria que ni descriure-ho és possible.
Ens tortura amb un ineessant allotjar sol
dats, que ja no sabem com deseixir-nos-en,
sinó és amb una corda al coll. No obra gens
ni mica rectament. N'agafa ara ún ara l'al
tre per la barba i diu: «Al cá deis tártars!»
Per Déu! Si nosaltres, per dir ho així, no Ji
féssim el respecte con.venient,—perb sempre
cumplim aixó que mana: aixó que un hom
ha de donar pels vestits de la dóna i de la
filla,—aixó no ho discutim. Peró veieu, no li
basta, per Déu! Entra al magatzem, i allá
que troba, allá pren. Ven una pega de drap,
totseguit
«El, amie, aixó és bon drap:
envieu-m`el a casa I tant si vols com si no
vols l'envíes, i la pega tira a la.vora de cin
quanta arxines.
CIILESTAKOV.—De veritat? Ah, quín coquí
dones és!
MARXANTS.—Per Déu! Un batlle semblant
ningú recorda haver-ne vist mai cap, que
senzillament hem d'amagar tot el que hi. ha
al magatzem totseguit que ell s'ovira. I no
és pas, per dir-ho així, que prengui alguna
delicadesa, sinó fins i. tot coses abominables:
m'unes seques ja set anys colgades aaóta de
tot del barril, que ni l'aprenen.t voldria
nnenjar-se-les---1 dl hi enfonza la má fi.I1S al
colze. La festa del séu norn és el dia de Sant
Antoni, i ens sembla, que un hom ha de por
tar-li un bou grapat de tot allá que tía pot,
que res li manca: dones ca! dóna-li encara
més: ell din que tarn_bé el dia de Sant Onofri
šs la festa del sén. nom. Qué li farem? 1 tara
bé celebra-li el Sant Onofri.
CIILESTAKOV.—Pera aixb és senzillament
un bandoler!
UN DELS MARXANTS —Per béu., en bona fe.
prova n.omés de dir un mot de protesta i
desseguida 'envía a casa tot un regiment de
soldats per allotjar. 1 si per un no res l'has
agraviat, mana tancar-te la porta als nassos:
«Jo—diu—no et sometré—diu- ni a pena
corporal ni a tortura: aixó—diu—la llei me'n
deféra peró, caret, no t'has d'empassar a
questa arengada!
CHLESTAKOV.
O l'innoble! Peró només
perx6 l'haurien d'enviar dret a la Siberia.
UN DELS MAP.XANTS.—Á 011_ Se vulla que la
ben fet
tova afable excellencia l'envii
será, només que, per dir-ho així, estig,ui
Iluny de nosaltres. No refusis, petit pare, ac
ceptar el nostre regal de bou desig: et sa,lu
dem amb una mica de sucre 1 una panereta
de vi.
CELESTAKOV.—No, no hi penseu pas; no
»

accepto absolutament cap sobornació. Per
exemple, si cm proposáveu prestar-me tres
cents rubles—aleshores fóra de tot en tot al
tra cosa: emprar f que jo pue.
MARKANTS —Amb molt plaer; petit pare!
(Treuen diners ) Peró qué són tres cents! Mi
llor pren-ne cine cents,—només que ens aja
dls.
CIILESTAEOV.—Bé: és a maullen—no diré
res, els pendré.
MARXANTS (presentant-li els diners sobre
fés-nos
una sofata d-arge,nt). —Per favor,
compliment, pren també la safateta.
puc pendre també la
safata.
Per favor, vul
MAaxArsTs (saludant).
gues acceptar ensems una mica, de sucre.
CHLESTAKOV.— O, no, sobornacio_ns no les
prono de cap mena...
OSS1P.—Excel lencial Per que no? Preneu.
De camí tot fa el sén servei. Doneu-me les
piles i la panereta. Doneu-m'ho tot, tot és
útil. Qué hi ha allí? Un cordill? Donen tam
bé el cordill, —de camí un cordill tam.bé se
rá útil; si el cotxet es romp enlloc o alguna
cosa per l'istil, ún pot lligar.
1.4.ARxikwrs —Fés-nos dones tal favor, ex
cellentissina comtel Si tu, per dir-hO així, no
en.s ajudes en la nostra, súplica, aleshores ja
no sabera q-ue cosa fer: ens resta només pon
—

jar-nos.
CHLŠ-STAKOV.
Absolutara.ent, absoluta
mera! M'hi basquejaré..(Éls marxants se'n
—

van.)
UNA VEU DE DbNA (darrera escena). —No,
tenia dret de no deixar-me entrar! Era
planydré de tu a ell ma_teix. No m'empen.tegis tan.t barbarament!
CilaasTAKev.—Qné hl ha? (Va a la fines
ta.) Qu_e hi ha, petita mare?
Ls VECS DE DUG-111- S D1MES.— Gracies, pe
tit pare! Mana escoltar nos, senyor nostre!
OÉILESTAKOV (per la finestra).—Qae entrin.
no

•

ESCENA XI.

-

—

Chlestakov, la dbna de un- manyar i la
da de

un

vtu

,sub-oficial.

LA DbNA DEL MANYAR (gairebé agewollan,t
sc-li ale peus). —Vos demán misericordia...
VOS de.mán
LA VIUDA DEL SUB-OFICIAL.
misericordia...
CHLESTAEOV.—Peró quintes dónes són?
LA VIUDA DEL SUB-OFICIAL.—La viuda del
suboficial Ivanov.
-

—

La dóna de un
LA DbNA DEL MANYÁR.
manyar d'aquí, veYna d'aquí, Fevron.la Pe
trova Poixliopkina, petit pare...
CHLESTANOV.— Primer que enraoni una.
Tu, que demanes tu?
LA DÓNA DEL MANYAR.—Vos den:1án mise
ricordia, contra el batlle us porto la nieva
súplica más humil! Déu u envli tota mala
ventura possiblel Ni ola séus fIlls, ni 111, el
caqui, ni els séus oncles, ni les seves ties, en
rés siguin sortats!
CEILESTAKOV.—Qué hi ha?
LA DÓNA DEL MANYAR.—Ha fet rartre el
front al m.eu home i l'ha pres de soldat, per
més que no fós encara el nostre torn,—cana
llal i fins i tot no és de llei: dl és casat.
CHLESTAKOV.—Cóm ha pogut fer he?
LA DÓNA DEL MANYAR.—Ho ha fet el cana
lla, ho ha fet,—Déu el colpeix1 a Paltre món
i en aquestl que, si té tia, també a la tia li
vingui tota mala ventura, 1 si el pare 11 viu,
també el pare, el bandoler, reventi com un
gog o s'ofegui per sempre, el maleít bergant!
El toril era al fill del sastre, que ja us die
que és un brau borratxí, peró els pares van
donar un ric regal, i aleshores dl que s'a
gafa arab el fill de la marxanda Pan teleieva,
perb la Pantaleieva també va enviarli a la
dórta 'tres peces de roba—i aleshores que
se'm gira a mi. «Per qu1—diu—us cal 1 he
me? No us serVeix pas per res.» Perb aixó
jo riacho sé si serveix o no serveix; aixb és
negoei meu, mira el bergant!
un lladre; encara que no robés—diu—no hi
fa res, més endavant robará, 1 també sonso
aixó l'any vin.ent l'enganxarán amb els sol
dats.» Per?) jo, eom puc estar sense home,
miradl bergant! Jo sóc una feble dóna,
noble! Que tot el ten parentiu mal vegi la
llum de Dén! i si tens sogra, que tara.poc
mai la sogra...
CIILESTAKOV.:—Bé, bé. 1 tu? (Empenyent
fóra la vena.)
LA DÓNA DEL MANYAR (sortint).—No te'n
oblidis, petit pare! Sigues misericorde.
LA VIUDA DEL SUB-OFICIAL.—Jo venía con
tra el batlle, petit Paree.
CHLESTAEOV.—SÍ, sí, i per qué? Dignes en
Daraules curtes
LA VIUDA DEL SUB-OFIWAL.—M`ha bastone
—

jat, petit

e

''.---.MARCC7-1140NA

FaZ'ela.

Ealtangial rbári

pare.

CHLESTAECOV.—CbM?
LA VIUDA DEL SUB-OFICIAL.—Per una mala
crror, Detit pare! Las nostres ames es van
batugar al mercat, perb la policía va trigar
massa estona a venir, i cm van agafar a mí

de IZ2-11--n. Sn.
o
v.7

c.

4

9_

\,.g

Vtift

1GL

r1,0nhr
JU 1 UD

de 400

,17(c-17:2ms

ans-

a

500 planes cada un, amb papar luxós

Per s-usc.:ripeiá, pag-eartent,

a

la bestr.eta

refinadíssima

impressió

Acabat el ternns de la 27-.useripció Vobra valdrá.

C

1.:17.5steaa.
rzsa1

.

1-2'ates. 135
7

3:217.1stean
Tela.
.

.

Ptes. 45
»

55'

3 Gener 1914

CATALUNYA

regalar

em van

talment amb els bastont

CruisTAnov.-Ai, senyora, jo tos el vosee
moeadoret per eenyir el vostre collet de lliri.
IslAauk.-Jo no entene pas de qué parlen;
un mocadoret... Quin dia de primavera que
fa avui.
C ILESTAKOV.- Cap primavera s'acompa
ralla a.mb aqueixa boqueta, senyoral
MARIA.
Sempre parlen de coses aixf
Más aviat us detnanaría que m'eserivíssiu
alguns versos per record dins el meu. álbum.
De segur que en saben una munior.
CHI» STAKOV.—Per Vos, senyora, tot allá
que voldreu. Exigiu, quíns versos us plau
ríen?
MARIA.
Els que siguine. peró bonies
i nous.
CIILESTAKOV.-Sí, la brava cosa, verses!
En sé incomptabletnent.
MARIA.-I dones, dignen-me, qu'Iris m'es
eriureu a mi?
CHL1-STAKOV
per qué, dir-los ara? Sense
aixO tarnbé els sé.
AiARIA.—En sóc tant
HLESTAKOv -Sí,
en tine de tota
casta
una corrúa díns el pensament. Sí, per exem
ple, us escriuré allá que din:

vaig poder seure.
CEILEsTAKOV.—I qué si pot for ara?

que

en

dos dies

no

SUB-OFICIAL -Es ciar que
pot fer res. Pero per la error
mana que pagui multa. Es ciar que no em
treuría la bona sort de sobre meu, i els dí
ners me fóren ara força benvinguts.
CHLFSTAKOV.—Bé, bé! Vés, \Tés! Jo posaré
la cosa en ordre! (Per la ftiiestra passen unes
Ei, qui hi ha encara
man,s amb
allí? (Va a la finestra.) No vull, no vull! No
cal, no cal! (Enretirant-se.) Ja m han fasti
guejat prou, el diable els emportil No en
deixis entrar más, O sip!
OSSIP (cridant per la finestra).-Fbra, fe•
ra! Ja no és hora, veniu. demá.! (La porta
s'obre i en surt una figura en un am ple
manten frísat, la barba per raure, els llavis
inflats i les barres lligades; darrera d'ea, en
perspectiva, se` n veuen d'altres.)
Fára, fóra! A ón us empenyeu?
OSSIP.
(fl'apoia de mans contra'l ventre dl primer
i estreva amb ell fina a posar-lo f óra, tan
can,t la porta ae cop durrera séu.)

LA VIUDA

9

DEL

fer-s`hi

-

ESCENA XII

Tu, qui
te

Chlestakov i Maria Antonovna.

d'amer dins la follía
contra Déu!*

pianys debades

o,

també d'altres... ara no pue recordar-los;
no hi fa pas rés. Mes aviat en
comptes us presentaría el mea amor, qui de
la vostra mirada (A.tai2pa la ;adiva).
MARIA.
Amor! Jo no l'entene l'amor.Ni mai he sabut, a.ixb que... l'amor... (Enr e

pel demás
123

esvereu

aixf,

se

nyoreta?
MA.R.I.4..-No,

.

no

m'he esverat.

CHLESTAKOV (posant).-Jo us prec. senyo
reta, peró m'és molt agradós, que m'haguen
pres per un home, qui Pue gosar demanar
vos, a on volleu anar?
MAMA .—De veritat, no a-nava enlloc.
er-ILESTAKOV.—PerolA, dones per exemple
no aráven enlloe?
MARIA..--J0 hem pensava que per ventura
la mamá fára aquí...
CsassrAP--ov -No, Yoldría saber, peroné
no anáveu enlloc?
MARIA.-Us he destorbat. Estáveu. ocupat
_en negocis molt seriosos.
CHLESTAKOV (posant).
Peró els vostres
ulls valen más que els negocis seriosos... Ab
solutamen.t no poden. destorbar-me, de cap
manera; tot al eontrari, poden fer-me plaer.
MARIA -Parlen a la moda de la capital.
CnaEsTAFsov.-Per una dama tant bella com.
Vos, pile gosar ser tant felig i oferir-vos una
cadira? Pero no. a vos no us eseau una ea
dira, peró un trono.
efecte, jo no sé... millor era
ealía anar-rue'n. (S'a. sseu).
CHLESTAKOV.—Qain bell moeadoret por=
teul

tir(Z la

cadira).

CHL,sTAKov.— Perqué us euretiren la ca
dira? Millor ens será seure aproP l'Iba de 1'
a.ltre.
MARI
(enretirant-se). -1 per qué aprop?

•

Igual
CHL

Ee r

á. I Iuny.

STAKOV

(atançant-se).

lluny? Igual será

-

1

per

qué

aprop.

(enretirant-se) -Peró i per qué?
CH1.1, STAKOv (atançant se) -Pero si nom.(5
ns ho sembla a Vos que estern aprop; imagi
Al ARIA

Els mateixos i Auno, A ndreievna.
(veient Chlestakov

meas

.

-

.

.

Trad. C. R. B.

(Seguirá.)

que estern

braços.
bal de- sol--.-ttr

ro,
Obra

una

Lastre

provinciana...

(reten,int1a-, encara).

Dret

per 1..luis de
extractados per

Extracte de la doctrina civil de ..Pe
gu.sra anotat amb la Jurisprudencia

Per

catalana.

A

A.

'&11

Ji

e

5;11.
eft

-

5
•

Peguera,

Francesa MaSpons i Ang/2.sell.

(estreva per def ug ir).
CHLESEAE.OV

nava

Qüestions Civils, estudia.des segons

amor.

MARtA.-Em miren. com

O

CilLi-STAKOV (posant-.se dret). -Ah, el día
ble l'eulporti!
ANNA
fila) -Qué vol dir aixó, se
nyoreta? Quin comportarse és aqu.est?
11 ARIA.—Jo, Mamá.,
.ANNA
Fóra d'aquí! Sents? Fóra, fbral
Ni gosis presentar te devant deis meus ulls.
(
iinfonovna fui g llagriTnejant). Per
donen, confesso, estic tant mer.,vellada.
CHLESTAKOV (Ipart).- I ella tumbé és ape
titosa, ras mica lletjl.
li tenolla,). Se
nyora veieu que bruseixo d'amor.
AxsA.-Qué dc genolls? Ah. aixequeu-vos,
aixequeu-vos! Aquí el trespol no és mica nét.
CLILESTAKOV -No, de genolls, irremisible
ment de g-enolls vull saber aixó que la sort
cm dóna, i la vida, o la mort.
pertneteu, no entenc encara
ben bé la siznificació de les paraules. Si no
m'erro, feu una declaració per la nieva filia?
CitLEsTAKov. -No, us a rno a Vos. La meya
vida penja d'un cabell. Si Vos no coroneu la
meya constant amor, aleshores ja no valdré
la existencia terrenal. Anlb un fiamall dins
el pit
detnán. Ii vostra má.
ANITA.—Pert5 permeteu-me fer vos notar: jo
estic, en cet ta situació
jo sóc casada.
CHLESTAKOV.- I qué hi vol dir? L'amor no
coneix diferencies; i a más, Kara.mzin. ha
dii: eLés Ibis només cenderunen». Fu(rirem
a l'ombra deis riereis... La vostra má,
la
vostra tab., jo demán.

31.4.stA. (mirant per la finestra).
Que és
allá corn si volés da,vant la finestra.? Una
garça o quin oeell?
CHLESEAKOV (la besa sobre'l muscle i mira
per la-f inestra).-Es una garça.
11,1A ittA (aixecant-se indignada).-No, aixó
ja és massa... tant d'atreyiment!
Un eEsTAKoY (retenint-la .-Perdoneu, se
nyoreta, ho he fet per amor, per yeritable

fer mofa, de les provincianos.

agenollat.)

quina escena!

lluny Qué feliç jo fóra,
senyoreta, si pogués estrenye`us din.s els
nen-vos

-

MAMA.— Són un mofeta, desitgeu només

ESCENA XIII

—

—

CrraEsTAKov.-Peronl

amor. Jo simpiement
he fet plasentería: Maria Antonovna, no us
enutgeu! Estic disposat de genolls derna
nar-vos ea perdúl (S
Perdonen
me dones, perdonen. me! Ja ho velen, de ge
nolls1

amor, ereieu que per
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esbombament fora el sui
cidi per aquells que identifiquen els seus
interessos partidistes amb els religiosos;
contra els que han volgut parlar del mo
nopoli de l'honestedat política; contra
els que insultaven amb la més repugnant
violencia, arrán de les darreres.eleccions
municipals, la LIiga Regionalista perque
no adrnetent-los a coalició ENTREGAVA EL
GOVERN DE LA CIUTAT A EN LERROUX.
raó que

,

Sha posat a discussió en la Di putació pro
vincial de Madrid una moció del president
de aquella Corporació proposant la Manco
munitat de les Diputacions caettellanes de
Castella la Vella í Castella la Nova,.
Els antecedents d'a,quest projecte que do
nen els telegrames de Madrid són els se

güents:
Arrán de publicarse en la «Gaceta» el
R. D autoritzant les Mancomunitats entre
provincies, cemengaren a portar-se a termo a
Madrid cenes reservades gestions, encami
nades a conseguir que les provincies de la
Vella i de la Nova Castella s'unissin tan):
bé, mancomunant els seus drets i obligacions
en defensa de llurs interessos.
Després de molts dios de conferencies se
cretes entre'l senyor Diaz Agero, president
de la Dilaita-ió provincial de Madrid, el mi
nistre de la G-overnació 1 el governador civil,
s'acordá que el dia 3 del mes eorrent cele
brés una s•essió extraordinaria la Di putació
Provincial i en ella s'acordés proposar a les
provincies que formen els Regnes de Caste
lla la Vella 1 Castella la Nova, que estudiin
la conveniencia d'unir-se, en Ma.ncomunitat.
Ea la moca, oue es bastant extensa, se fa
un estudi de la sicuació de les Diputacions
provincials i de les dificaltats amb que aya-1
iluiten per a realitzar ses funcions en lo que
respecta sobre tot als serveis de beneficen
cia. Se marea també la conveniencia. de la
Mancomuni lat per a els interessos reg,ionals.
Si la n_n.oció S'a prova, la Díputació de Ma
drid invitatá a les de Avila, Segovia, Soria,
Muges, Logrono, Santander, Cuenca, Ciu
dad Real i Toledo a les reunions preparato
ries per a constituir la Mancomunitat de les
daes Castelies.
«El Mandó» diu sobre aquest assumpte:
«Es Lastre desig que l'idea, trío/Mi is con
converteixi a,viat en realítat palpable iera
que no sois puguin sorgir beneficis per a
ambdues Castelles, si.nó per que davant
els rezE.,is que suscitá, des de sos comensa
ments la Manc,omunitat, i que n-.o'ns espli
quem, no hi hL1 més que un medí segar de
esvair temenses i suspicacies: el fer que la
Mancomunitat encarni en tote-1 les regions
Que tot Espanya, participi de sos benefícis.
Aixís ho ha con3.prés el president de la Di
putació madrilenya i és «esperar que no
sois sign.í rebuda 1idea areeb joia a la de M.a
•

o

sinó que en totes les demés provineies
sigui acutlida amb entusia me.»
El mateix diari madrileny ha recullit les
següent opinions polítiques:
El senyor Mella ha clic:
«No sabía rés d'aquest projecte i no conee,
per lo tant, la seva amplitut ni els termes en
que está redactat; 1,-.)er6 en principi me sern
bla una gran idea, ja que jo so tant partida
Fi de la Mancornunitat que'l Decret últim
me semblá que pecava, de petit.
Ea ternps de Felip TI se celebraven Corts
Barcelo-na, Se pronunciaven els discursos
en catalá i per aixó no s'estremiren les es
feres ni es va ferir l'u.nitat nacionaa
Desitjo que l'exemple cundeixi 1 que totes
les regions segueixin el mateix camí, ja que
el dia que totes elles tinguin constituida la
MancoMunitat, vindrá la Federació 1 excuso
dir a vosté lo que jo he de celebrar ho »
Don Melquiades Alvarez ha dit:
«Partidari entusiasta de l'autonomía he de
veure amb gran simpatía el moviment cap a
la Mancomunitat.
Me felicitaría molt de que aquestes agra
pacions es genc-xalitzessin en tot Espan va, 1
per consegüent aplaudeixo el propósit de re
fermar el projecte de .Mancomunitat Caste
llana que vosté anuneía com moit Dróxim».
El comte de Romanones ha dit:
«Jo vaig rebre el Decret dictat per l'actual
Govern amb satisfacció, car era la confir
mació de l'obra que vaig portar al Senat 1
amb la etnal vaig arriscar la existencia mi
nisterial del Gabinet que presidía.
El Decret deis conservador» significa un
bou pro; tbsit d'aqtlests i incluptablement la
intenció -de portar immediatament a les
Corts l'oportú projecte que ha de ser liel
-Mitjançant el vot del Parlament.
Mentres la Maneomunitat no sigui llei les
provineies no poden pendre determinacions
en el sendt que indica el Drojecte, sense ex
posar-se a tenir que reformar després lo fet,
perque les Corts serán les que en definitiva
fixin les línies a que hag,in de subjectar se
el pla.,ntejament, la existencia i efectes de la
Mancomunitat.
Mspecte a la iniciativa presa per la Dipu
tació provincial de Madrid, cm sernbla, -molt
bé, ja que, com tót el raón «ab jo he sigut
un deis més fervents partidaris de la refor
ma de ques tracta».
-

mes curioses la disdp/inz -és el mol d'un

regidor lerrouxista—amb la qual els dos
regidorsjaurnins, senyors Llanzai Riera,
amb eis bornens

funestos de l'agrupado política que tot
honn (inciu-3 eis jaurnins qua.nescriue.n en
Ilurs diaris esperitats i inconexes o quan
fan aquells discursos nnesclats de silogiR

i de pólvora en Ilurs meetinzs) de
clara ésser la vergonya de Barcelona.
L'aliança de lerrouxistes j jaurnins, o
rnillor, la disolució del jaurnisrne dintre
el lerrouxisme, fóra., si el consolidava
la col-lectivitat, una tant greu i solem
ne deciaració d'un procés intern de des
composicio ética jaumina, que no neces
sitaría, en rigor, mes sanció que la clue's
duna ella matejxa: el mal inici j2 ha ha
gut d'ésser ca.liat amb la vergonya, a I'
ánima pel Correo Cat atan, per Ta senzilia
mes

-

•
-

seu

Alló que, si els jaumins fessin apro
bació de la conxorxa, rauría demá entre
les escombreríes de la plaga pública, és
quelcom que havía estat un partit. Es
quelcom que aplega muniors d'homens
honrats. Es quelcom que parlé. de Ilegi
timismes, de drets, d'ideal.. Es quelcom
que mogué al sacrifici, maldament esté
ril, unes guantes generacions. Avui a
questa ex-comunió, si s'ave a la con
ducta deis seus regidors, és una estri
bació radical, és un remat que governen
duna demagogia negra, una
moguda només de qui sab quines
venjances, de qui sab quines enveges,
pastors
secta

volern creure que de les abominables
comodíssimes combinacions que cons
titu.e.ixen. Isúnic programa polític de
Ilurs novells germans.
no

Un

record posa més amargor

a

la

nostra, ánima d'enamorats de Catalu

jaumins havíen estat solidaris,
els jaumins, o al menys una part d'elis,
havien estat companys nostres per la
defensa a la plaga pública 1 al -parlament
d'un mínimum de les nostres aspira
cions patriótiques. Els jaun-iins que for
men part de les Di putacions Provincials
han suscrit amb, zel la fórmula de la
Mancomunitat. ?Ha de desaparéixer a
questa incipient catalanització d'uns
quants, i ha de triomfar la tendencia
analfabeta i negativa, constituint-se un
altre tipus de castellanisrne, un altra
host de vagarívoles ombres sense color
ni personalitat? ?Algarán els jaurnins
anticatalans un Cuartel del Pueblo a 1'
altra banda del Carrer d'Aragó?
nya: els

En un cert número del Correo Ca
talán hern vist un article de son direc
tor tant escassament dirigent, a Ilaor de
les Mancomunitats. El seguía un arti
cle d-un subjecte que es dedica a la con
fecció de clixés mansissinis, anornenat:

d'ami

S'ha constituít l'Ajuntarnent de Bar
celona, i de les varíes anornalíes esde
vingudes a la primera sessió d'enguany
que podrien consignar-se, és una de les

votaren constantrrent

drid,

el

-

«Miguel Penaflor»,
cret

on se

de Mancornunitats

deia que el De--

era UN CAS

DE TI..."

\Tejen., doncs, convjure estreta
rnent els dos esperits, o rnillor l'espera
i la rnort. ?Que su.cceirá en l'esd,veni
don?. ?Acabará realrnent aquest petit món
deis dos TDartits radicals de Barcelona,
dedicant-se Ilur gent a aquelles unions
RANIA.

monstruoses dels

fills de Déu i eIR fills
deis homens darnunt les quals veníen:
les jrnmenses catarates d'aign.a que cal
gu.eren per esvair-ne la recordanca?
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de lo que 11

cal,

poder

per

veure

impa, oíble

de riquer que's.: va fent a les
Insticucions; que per lo mateix que és do ri
la. feina

D2 [jai PL-P-)2Eusa

quer,

com

ja sab

que

a

l`ánima no arribará.

A l'esperit del Dret és a lo que viu aferrat,
i per aixó s'ha pogu.t enlairar altra vegada
a altares sobira,nes: a l'esperit perqué és lo
.

L'inquietut

que de temps andes

conegué i practica, i
esperit que és, no hi hagué
potestat ni voluntat de Rei que pogués arren
perqué,

Eitš al,---)m.erztq vITrietzats
Hl há un detall en la qüestió jurídica ea-•
talana, que fóra per eh l sol sufieient per
donar-1i el més viu interés, i és precisa ment
la falta d'inquietut que dernostren per ella
els elements que, per agrupar-ios baix un
dominador comú, podríen calificar-se de ille

mena pels comtes-sobirans, pels Reis i per

com

el de les

menta estreta i mal

exercici, delç 1 agradós
prerrogatives más preuades,
perlongat durant sigtes de prosperitat i
grandesa, contribuí poderosament a la for
mació del carácter catal,, connatu.ralitzant
al poble amb 1-idea de llibertat civil, i do
nant Ii aquest sentit jurídic afin.adíssim,
que aval encara sorprén trobar en gents

há

com

medres de les pageses illetrades del tot.

trats.

régim jurídic inadequa.t,

Un

com

vesti

girbada, gairebé no hi
moviment que no cohibeixi; 1 COP-1 si en

realitat

llençat

fas

no

contra

un
un

ferment de pertorbació
bell seguit d'actes deis

més iraportants de la vida;

poble aimant

heusaquí

que

un

l'exagera ció,
sembla mirar Pesquarterament del sea Dret
de lo

seu

fins

a

les

Corta,

i el

sea

1 su.cceí, perque

podía passar altra co
sa, que per el psé d eixes circurnstancies, al
romere's per la cain-uds, de 1714, el vincle
que

no

amorosament havía unit fins allavors

a

amb la mateixa fredor que podría mirar
stho si'l problema fes referencia sois a gents

legislador i legislat, tota la subjecció espiri
tual que el Iligam en qüestió representava,
queclá fatalment convertida en a quell sen

llunyanes

timent d'independencia

o

desconegrudes

No cal dir que aqueixa anormalitat no
pot ser més que aparent; és inapossible ad

el que

metre,

els ruoviments socials, contradic
amb tanta
continuitat coree aquest deseiximent; °ríen

inadequas

tacions aixís persistents, més

más

cions

o

en

inexplicables mantingudes

amagada,
justifica;

les

seu

tant

estudi,

o

rnenys vista

tenen sempre una causa que
1 és de tota evidencia que el

sigui l'aclariment de realitats
foseues com aqueixa, han de ser un pas
o

Previ necessari pe.r

encertax

el remei de les

inquietuts despertades.
En el present cas, aquest estudi és ben
No és precis ser técnic ni haver fet disqui
sicions espeeials sobre la materia, per ven
re, al primer cop d'un que es doni a l'his
toria del Dret nostre, que tot el sistema legis
latiu catalá es fonamenta, en un respecte

dificilment ,superable

a

monis vius que d<aquest respecte hl há anab
tanta abundor eseam.pats per les pag-,ines de
nostres compilacions legals, i les deis autors
que de Dret eserigueren., ho veuría amb sois

s•

a

ella, endevina

que

no

nt

fa

rán sinó cohibir-lo.

•

Observies, maldarnent i de una manera no
superficial, quin ha estat el nervi de la

actuació popular des d aqualls temps, i difi
cilment es trobara acte en que no hl guspi

regi aquesta independencia, en forma que
dóna una explicaeló naturalíssin3.a a un aire
de fer

a

cop d'un ta,nt estrany,

COm

és, per

exemple, el de despreocupar-se de la runa
de 1-edifici, i rebelarse en canvi per una
qüest ó en realita,t externa i de procediment,
com és la de provisió de notaríes.
Aqu.esta rebelió, símptoma tiple de l'estat
de conciencia popular, no foil esclat de tar
darais roraanticismes, ni illógica esbrava
dura del sentiment; en el fons, per al poble,
d
seu,

Un estrany, allunyat de tot contacte amb
gents catalanes, fins prescindint deis testi

per instint

troba capacitat per a una obra,
respecte als organismes que, per resultar-li

1' actuació popu

lar.

que

es

per

un

cbs notarial que

tenía tanta importancia

no

era

el

l'imposi
dir, era la

com

ció del propi Codi castellá; šs

a

mateixa qüestió, perque, en la protesta con
tra, el Cedi, no feia altra cosa que defensor
sa

llibertat civil, i

en

la de provisió de

no

tarjes, el franc exercici d'ella. L'afirmadó
d'aqueixa Ilibertat, ha estat annatent a fer

estudiar algunes institucions. Perque no és
possible que en un sistema juridie tingui un

ia ser/11)re que ho ha cregut necessari, i 1-ha
feta férvidarnent; per?), fóra d'ella, no sha

predomini

preocupat de rés más, peroue a.mb ella sosté
tot son régim ju_rídic.
Perque el poble que ni és técnic ni Iletrat,

tant ea-traordinari

com té en el
de ilibertat
sense que tota l'obra legislativa
referent a
eh, estigui basada en un respecte absolut al
mateix.

catalá el

A.quest
dría

principi

predomini feu aostingut, 1 más po
mimat i fortificat, sense

dir-se,

ni salo de fórmales ni textes, o, Per a dir ho
en termes genera.ls, nO en.tén de la «Iletrae>
de les lleis, assesrurada l'immunita,t de l'qes-•

perit»

Que

a

car-la-hi.

21?1,

•

cona

les informa,

se

té per

en

Possessió

Ft3lip V volgué donar un cop mortal al
Dret; i, en efecte, sa literatura, sa organit
zació externa, les mateixes lleis i compila
cions legals, és a dir, tot lo que representa
va sa neta-a, rebé una ferida que, aval enca
ra sagna; mes l'esperit no'l pogué pas reduir
i pastar a son gust, i amb ell se quedá el po
ble, 1 P-6 de qualsevol manera. sino revifat
amb la nova rol-ç. que acaba per assoIir
sempre tota idea perseguida.
La separació amb els elerneats 1:etrats

produí

en

el mateix

mornent

ea

se

que's firmá

el decret condemnatori; aqu.ests, forgats de
viare, advocant davant dels tribunals de no

planta, és a dir, nats de l'animad versió a
l'esperit n.ostre, des de l'instant primer se
vegeren incitats a amagar lo; foren forats,
en canvi, a meare's dintre un ambient de
manifesta hestilitat, les subtilese,s de inter
pretació de textes, les cornbinacions tenien
va

closes de

fórmales,

i l'invocació de Ileis

•

es

tranyes, 1 quedaren fets esclaus de la (die
tra».

D'aquí la gran diferencia en el camí reco
rregut; d aquí la confiança en uns, 1 la poca
fé en els altres; d'aquí la fortalesa en una
'Pan 1 l anémic viere en

l'oposada;

és que la

primera és mantenedora de lo que vivifica,
i la segona vía Mesada a lo que mata; i tant
com és natural que aquella se sostingui, ho
és que aquesta vazi calent

si

en

defalliments

perdu.ressin arribaríen a pro
duir l'absurde de que'ls elements illetrats
poguessin donar el sentía del Dret als que
professionalrnent són coneiredors d ell.
que

pa

massa

-

Certament vm molt más el Dret Catalá el
gés que, ignorant els textes, din que «trae

te és tracte 1

que

l'advocat que,

el que l'ha fet l'obliga, que
voler-se recordar de 1'

sense

esperit que informa els principia fonamen
tals, reg-ira els infolis del Corpus Romá, o els
articles del Codi civil, o les mateixes Consti
tucions de CatalunYa, per trobar-li la. ma
nera, de que s'escabulleixi de complir-lo sen
se

raó de fer-ho.

Es inqüestionable que la normalitat sois
pot venir quan tornin a la compenetració
deguda els dos ele-ments; no és pas del tot
la. situació del poble sigui absoluta
ferma, perqué, tant pot ser destraleja.t
l'arbre, que ni el.braó d'una sava exuberant
aeli assegura,r-li la vida sense el treball
cientific 1 la colsiaboració Iletrada, el Dret
cert que
ment

pot assolir l'afirmsció degada; peró si
és precís reconéiaser-ho, cal confessar Que
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Ós molt més enganyosa la pasieló deis ele
ments

-

lletrats.

Rini3

I aixó és necessari tenír ho en compte per
norma de nova vida, especial

acertar en la

ment per a resoldrer els dos punts més

sor

dix.

Se troben de venda

Verdaguer

i

MASPONS I ANGLASELL

a

Por la lectura del núm. 41 colegimos que
los franceses se ocupaban activamente en

s

Ifirgil

les SucIlkiins th

•

tints del programa, que són: el projecte del
Congrés i la redacció definitiva de rApén
F.
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la Llibrería. d'Alvar

a

la nostra •Administra.ció.

9

.0-9ancsa

patriotísmo exaltado, consagrando páginas
enteras a glosar una frase o un gesto del
caudillo Alvarez de Castro, confiesa que

La razón

«las autoridades francesas se esmeraron so
bre manera en cumplir con su deber, or

es

aunque bajo

obvia: por

riales referentes

a

una

un

parte, los mate

la guerra ya estaban

nidos y por otro lado, el asunto

era

reu

muy

a

propósito para que un escritor de mediano
alc..-nto pudiera llenar sin. gran esfuezo mu
chas páginas resenando con:un patriotismo
fácil, hechos patéticos y brillantes; mientras
que para
rante la

trazar

época

la vida social de Gerona du

en

que fué

invasores debía hacerse

gobernada

un

por los
estudio más ár

duo que requiere una superior facultad crí
tica y una gran serenidad de juicio para so

breponerse a las solicitaciones del amor pro
pio y a los sentimientos del Patriotismo.
Afortunadamente,

en

nuestros díaS,

cuan

do ha transcurrido más de un siglo desde
que Gerona asombró al mundo con su teme
raria y heróica resistencia, podemos enfo

aquellos hechos más
propósito de sugestionar
car

serenamente y sin

al lector, sino con
pensar por cuenta pro'

el fin de ensenarle a
isla y a no admitir sin el debido análisis-y
la ponderación necesaria lo que unas cuan
tas

generaciones

se

han ido transmitiendo

sin someterlo a la crítica severa e imparcial
que no vacila en destruir los ídolos cuando
ya no tienen razón de ser, por carecer de
eficacia sobre las multitudes la idea
sentimiento que un día los animara.

Podemos,
ber de dar

por

o

el

lo tanto, y tenemos el de
al lector algo de lo

a conocer

ganizando buena policía, haciendo varias
obras públicas, fomentando en cuanto les
fu.é posible la agricultura, industria y co
mercio y los, est ,blecianien.tos de_beneficen
cía »
Fuá la política francesa entonces. r espec
to de

Gerona,

que a esta ciudad singu
referimos, una política Que
hoy llamaríamos de atracción, puesto que
ante todo el invasor procuró conquistarse
las voluntades de aquellos ciudadanos, go
bernando bien, haciéndoles participar en

larmente

ya

nos

pública, designando

la administración

ello,

singular acierto, a las personas
más prestigiosas, si bien varias de ellas «se
ausentaren para no servir al Gobierno ex
tranjero, y casi todos los que sirvieron, lo
hicieron por la fuerza de las circunstancias».
Estos planes, hábilmente preparados, no
produjeron el resultado apeiecido: los fran
ceses fueron mirados casi siempre como ene

migos y

aún

como

opresores,

tino y la discreción

con

carse en

1812

con

texto francés y

desprende del núm.

en

el

tucion es, sin herir-

cosa

nuevas

insd.

facilísima Si se tie

nuestro

La mendicidad fu é
más preocuparon

Que

que se

daba

franceses, Según

30 de la

de las

«Gazette»,
disposicio

ría de tener establecimientos para socorrer
las necesidades de los desdichados, al cui
dado de las

personas

ción de los pobres, las

la ciudad

El mismo cronista gerunde'ose,

cia y los

dor, Emilio

Grahlt,

trabajo.

escribió la historia

los

acordadas:para remediarlo, anunciando
Que dentro de poco
Gerona se enorgullece

respetables creencias de los habilantes de

que

tradu.c

nes

virtuosas, encargadas

cuenta I a tensión de los

su

aserto.

de los problemas

uno
a

cuenta

espíritus—las

ne en

ne

Gironese)—después_«Gaceta del De
partamento del Ter»,—que-lempezó a publi

se

servicios públicos y creando

dirigían los

zette de

desde fines de 1809 a 1814.
nos ha sido dable
aparece
que
los
dominadores se
consultar
esforzaron en reconstruir lo que era un men
tón informe de ruínas, reorganizando los
o sea

que

obstante el

no

gocios públicos, la dulzura de sus procedi
mientos y la honradez de su gestión.
La lectura de algunos números de la <•Ga

castellana, confirma

De cuantos docuna-ntos

para

más
de

distinguidas

conocer

causas

recursos que

de

y

la situa

su

la ciudad,

perecido

víctimas del

consecuencia de la gue
rra; pero no es aventurado suponer que
también contribuiría a ello el ser extranje
en

a

quienes organizaran la beneficencia, y
así lo corrobora el hecho de que el senor
Prefecto del Ter exhortara a los individuos
de las Juntas, en nombre de la humanidad,
ros

desempenaran

para que

las funciones

q:ue

les

habían sido encomendadas y lo hicieran
con la actividad posible.
El servicio de
de

quedó establecido

correos

bastante perfecta, a pesar
de la falta de vías de comunicación y de
-anormalidad del país, como puede verse le
yendo el núm. 43 de la curiosa «Gaceta de
una manera

partamental».
Un_ servicio .tan importante como el de ca
rreteras, fué asimismo debidamente atendi
do por los invasores, los cuales abrieron un
camino de Figueras a Olot, según
en el núm
52 del citado -periódico
oficial, en el cual Se anunciaban otras refor
nuevo

aparece

con

mucho y bueno Que emprendieron o reali
zaron los franceses en Gerona, una vez se
hubieron apoderado del gobierno de la su
frida ciudad,

chos expósitos han

zón;

aspecto casi

ha escrito sobre los famosos Si

noticia inserta en dicho número
dícese que, al parecer, «la causa de los po
bres ha 'sido poco favorecida hasta hoy, mu
en una

Bien claro se vé que fué preciso estimular
el celo caritativo de las personas ricas. Sin
duda la falta de filantropía era debida en
gran parte a la miseria casi general a la sa

exclusivamente militar, pero poc9s páginas
ha dedicado el historiador a los días de la
dominación francesa en la inmortal ciudad.

tios de

se

Gerona,

pues

no han
recibido del público más que débiles prue
bas de beneficencia.

Preu: 2 pessetes

de los Sitios a la antigua usanza, esto es,
de un modo puramente externo y con un

Mucho

-

abandono, y las Juntas de Caridad

(La Vea de Catalunua).

La domin

reorganizar las casas de Caridad, cuyo fun
cionamiento dejaría mucho que desear,

mas en

6 sea la apertura de tres
pusieran en comunicadón. a

este ramo,

caminos

Palamós,

Que

que

era

considerado

como

el puer

to natural de la

capital del departamento
Gerona: uno por Calonge, otro por Pala
frugell y el restante por Pals a Torroella de
Montgrí y a Figueras.
con

No es posible en una crónica enumerar
las principales reformas que los franceses
lle•I'aron a cabo durante su dominación en
la gloriosa ciudad; la materia se presta a un

'detenido

estudio que

nos

prender dentro de poco;

proponemos

em

pero

creemos que
suficientes para d&
mostrar que la conducta del invasor no fué
la del tirano violento y cruel Que no respeta
el idioma, la religión ni las costumbres del

los datos aportados

son

país donde ha puesto su planta, sino la del
gobernante hábil y discreto que persigue el
bien de

administrados y dedica

su acti
labor constructiva tan necesa
ria como difícil en un pueblo del que se ha
ensenoreado, después de una guerra prolon
gada y estéril, la miseria más espantosa.

vidad

sus

a una

CARLOS

RAHOLÁ

(El Día Graco)

indigen

les Quedasen

para

el

El miar Café és el torrefacte de La
11,c,‘Ila..—Carine (Davant de Betlem).

?ft--
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cosa de més rociara per al públic, el
fet positin de que'ls nens aprenen cap als
quatre anys i mig a escriure espontania
ment. La cosa sem.bla rairaculosa, no hi há
dubte.
Jo, per la meya part trobo més motiu en
cara d'admiració, pensant en el desvetlla
ment i desentrotllo prodig-iós d'energíes
aptituts que significa, el fet de que un non
sense sugestió,
ni pressió personal de cap
mena, arribi a gaudir de l'escriptara com
d'una gloriosa conquista seva.
Qaedava per resoldre un altre problema.
La directora de la Vía Giusti ?no sería un
cas isolat? ?Els resultats o btinguts no's den
ríen més a les seves condicion.s personals
que als raétodes de la senyora Montessori?
La directora de la Vía Giusti era, una de
les més distinguidos alumnos de la senyora,
Montessori, havía tre,ballat aren..b ella molt
de temps.
La eseola ftincionava encara baix la in
fluencia directa de la Doctora 1 alg-unes de
cona a

lez
Delegat per la Junta de Govern de les Ca
Provincials de Caritat i de Maternitat i

ses

a visitar y veure el funciona
rnent de les «Case dei bambini», me trobava
de desembre a Roma.
a principia
Impacient i curiós per veure realitzat el
bell somni que`ns havia fet somiar el llibre
de la doctora 3Iaría de Montessori (1), al
matí següent de la meya arribada, i pro
veít ja de l'indispensable pernaís, me veia
introduít, per les amables religioses, a cá
rree de qui está una d'aquestes escoles, a la
elasse que porta el nom de <zCase dei bana
bini».
No era jo l'únie visitant aquell dia.
Els resnitats obtinguts pels métodes de la
doctora María de Montessori,- am.b nens de
3 a 6 anys, han signa tant extraordinaris, que
tot el món pedagógic s'ha commogu4, i de
totes les nacion.s acudeixen. a Roma profes
sors 1 mestres per veure aquestes elasses 1
per a seguir els cursos que la Doctora dóna
cada any a un centenar de fervorosos oients.
El dia de la visita a l'escola esmentada
(Vía Giusti), érem un.s de-u_ els adraesos
presenciar la classe.
Si gran és la impresió que produeix la des
eripció que d'aquestes classes fa la senyora
Montessori en el seu Ilibre 1 les que han por
tat les revistes professionals, ereieu, lectors,
que la realitat en produeix una de més fon
da encara, inoblidable.
Uns cinquanta nens i nenes de 3 a 6 anys,
sumergits eadascú en. el seu treball, sense
deixar-se.distreure pel públic que'ls admi
ra en silenei, i posseíts de 1 ardenta activi
tat Que caracteritza l'home que cum.pleiy
'una tasca Voluntaria i adequada a les seves
aptituts, teixeixen, escriuen, Ilegeixen, fan
construccions sobre tapigos estesos per te
rra, estudien aritmética arab unes barres
destinades an aquest objecte
tot aixó
amb la més completa llibertat de movim.ent
d'eleceió, Peró que té, com a fonament, la
disciplina que porta en si l'eneís del mateix
treball.
La directora de la elasse, una religiosa
blanca, tota vestida de ledanc, la veu. de 1s
qual és.un suau mu.rrnall de penetrant dol
or i anab una mirada que té queleom d'agut
i de maternal, vigila atenta, aeostant-se
ágil al nen que acaba un exereici, invitant
suaument a un altre que no está prou entre
nat en el treball, deturant a temps la mani
festadó d'algun barbre instint, i per tot

Expósits per
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u
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La dificultst IlléS gran que experimenten
les directores de les «Case dei bambini», és
alean gar el domini suficient de sí mea teixes,
per a no intervenir massa, per a no voler
prestar una ajada innecesaria an aquelles
criaturetes que'ls enterneixen el cor.
L'intel-ligent directora de la Vía Giusti
realiizava, scha, de dir, l'ideal duna direc
tora d'aquestes classes.
Transcorregut el ternps destinat als exer
eicis manuals, la directora escrigué a la pi
garra, una paraula: esilenci». Veure-la al
guns tens 1 comenear a guardar el mate
rial i anarae'n de puntetes a assentar;se al
seu lloc, va és.ser tot ú. Totes les veus i pe
tits sorolls que fins allavores se sentía, va
ren anar-se apas-rant de mica
en mica, i un
silenci pregón, que donava la impressió del
bult i la soletat, va produir se com per art
d'encantament.
La professora, des de fóra eridá, en ven
baixíssirna, als neris ún a ún, y aquests, sen
se soroll, sortiren al jardi on aviat s'entre
garen a alegres jocs.
Una descripció comnleta de tot lo que fan
els nens estaría aquí fóra de 'loe, neró no
nue passar per alt l'escena de servir el di
nar en aquest asil de la Vía Giusti.
Els nens paren ells mateixos les tau'es
amb més gracia, que'ls més hábils Tennos
'd'hotel. Una vegada, asseguts als seus llosa
se veuen aparéixer les servidores de torn,
unes nenes petites, que porten abranades
grans soperes fumejantes Que
ten suaument sobre les tauletes.
unes

deposi

L'educa ció deis seus sentits 1 la coordina
ció de movirnents que han exercitat en la
«Case dei bambini» les han fet antes a trans
portar amb seguritat, objectes que m.oltes
minyones adultes no saben fersense el CODS
tant perill d'una catástrofe.
=1,cabat el dinar els nens descansen una
estona, i els visitants, essent ja avengada
l'hora, se despedeixen am.b el dolor de veu
re que'l permís no és•més que per una vega
da, per a evitar Taglomeració de visitants
que d'altra manera es produiría.
Lo importa.nt per mí 1 per n.osaltres tots,
estava conseguía Se tractava, com a cosa
primordial, de veure si efectivanient la rea
litat corresponía, a les descripcions entusiás
tiques que schan fet d'aquestes <,Case dei
bambini», i en aixó haig de dir que sí. Els
resultats dels métodes de la doctora María
de Montessori sea tant extraordinaris, -Eón,
millor dit, més extraordinaris encara de lo
que han pablicat les revistes.
En tots els articles figura generalment

cada tarda 11-caucert

les altres deixeples i la inspectora freqüen
taven la casa. ?Serien tant grans els resul
en altres escoles on no arriba la influen
cia directa del grupu montessoriá i aon per
força queda debilitada la seva estricta orto
doxia?

tats

.A.rab ánim de fer averignacions i poder
formar-me un criteri naés fonamental vaig
dirigir me al dia següent a algunes «Case dei
bambiniD que no están sola el control del
grupu montes.soriá.
Allí vaig tenir ocasió de comprovar que'ls
resultats del métode eren els maaeixos. Fa.1tava, potser, en l'ambient aquella unció,
aquella espiritualitat que tenen les escoles
més en contacte amb la .t)rit origina'; de to
tes

mane,res una cosa

quedava comprovada:

la superioritat del métode en sí mateix i la
forga dels principis que 11 serveixen de fona
ment.

Una altra ocasie magnífica se`m va oferir
el valor del naétode. i aquesta va
ésser el poder veure la seva influencia sobre
un grama nombres de nois recullits en les
capes inferiors de la soc,ietaa des de feia tant
sols quinze dies.
La directora de la classe., l'intel ligent
Sig. Tslacheroni, fundadora de vares «Case
dei loarnbinis), armada duna sóiida -prepara
ció científica i d'un cor de mare, se dedica
va a comprovar l'eficacia del sistema sobre
aquel} grnpu turbulent i indiseiplinat.
El primer dia de elasse-va ésser horrores.
Els bonics mobles, l'habitació dolga d'ara
bient, la presencia de la intelligent direc
tora no varen ésser suficients per a Canten-ir
els imimisos selvatges d'aqu_ells infeliços.
Durant uns quants dies, eis més rebees
s'apoderaren del camp i eren amos de la si
tuad& imposant-se als més ben dotats

d'a.preciar

Al cap de quinze rifes la cdasse que vaig,
havía canviat d•aspecte. Els terribles
que encara no volíen treballar ja no destor
baven, se in.antenien separats del gruPu
veure

1

a

la sartida tels teritailsot

v

Pf"
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principal,

que s'havia ontregat amb passió
als seus exercieis.
L hábil directora els ínvitava pa cient
mena peró amb molta discreció, al treball i
era interessantíssim ve-are com, de mica en
mica, aquells selva tges araven sentint una
cosa nova, una forta, atracció per lo corde
nat i instructiu, pel treball ordenat, en. una
paraula per la civilitz 'ció.
La senyora Macheroni per arribar a
aquest resulat, no havía fet més que seguir
al peu de la lletra lo dictat per Pesperit de
la doctora Montessori Llaig, no obstant, de
expressar lo rnolt que és d'apreciar la mane
ra com sab situar se respecte deis nois en
Pactitut tara recomenada per la Dectora, de
curiositat científica i d incansable- bendat.
Les «Case dei bambinia, van estenent-se
per tot el món.
Algunes escoles municipals italianes co
mer-leen a adoptar els seus métodes en les
clases maternals Dos cantons da Sulça els
han adoptat oficialment; Anglaterra, Estats
Units, Franca. i Australia tenen ja moltes
Case dei bambini» La casa que a Milá.n fa
brica el material, té demandes de collec=
dona, no sois del Consell d'Investigació Pe
dastógica de la Di; sate,..ció de Barcelona, sinó
de Berlín i del Japó.
A Barcelona també preparem un a ssaig de
<Case dei banslaini»; peró per la estensió rá
pida i eficag d'aquests métodes per tot Cata

lunya i, sobretot,

per

alcançar l'implantació

amb tota puresa i no catire en les falsifica
cions que són tant freqüents en la nostra ter
ra, aprefito aquesta ocasió per a fer -u.na cri
da a les senyoretes que sentin nobles aspi
racions de contribuir a Peducació deis nens
del sen país, per a que demanin una pensió
a la «Junta de Pensions per a estudis a l'es
trangerte de Madrid, amb Pobjecte de poder
seguir a Roma el cura de la doctora María
de Montessori El cura- d'enguany comenaa
rá el dia 23 de febrer i acabará el 30 de
juny El temps que falta per al comenga
rnent del curs és més que suficient per una
catalana per apendre les nocions
necessaries per aprofiaar les cia,sses. En els
cursos
van compreses
práctiques del mé
tode en diferentes «Case dei barnbini», de
manera que a la vinenta tardar, si algunes
senyoretes se decideixen., podriem cocaptar
amb un grupa de professores ben prepara
des i amb el titul corresponent, que segura
ment serien cridades per a organitaar i diri
gir classes d'aquest genre i per ajadar a
preparar altres ptofessores.
JoAN

PALAU VERA

P. S —Per-inforrnacions detallades poden
les interessa des dirigir se al Censen. d'In.ves

tigació Pedagógicas Urgell,

(La

187.

Veu de Catalun ya).

chor

a l'unissó, arab acompanyament dar
Mónium o orgue, propia per a ésser cantada
pel noble en els oficis dorninicals.
IV Premi de 1,000 pessetes, ofert per el
Excm. Sr D. Eusebi Bertrand i Serra, presi

rufa de Ea Maslea CatalYana
ANY VI
coneurs

de 1914

dent de 1 Orquesta Simfónica de Barcelona,
a la naillor obra per gran °maestra (simfo
nía, suite o poema simfónic).
V. Premi de 250 pessetas, ofert per l'Ate
neu B.srcelenés, al milior quartet de corda
compost al menys de tres temps.
VI. Premi de 100 pessetes en obres de li
ters cura c:átalana, ofert per la Diga _Regio
nalista, a la millor coleceió de rnelodíes ori
gira la per cant 1 piano.
VII. Prerni de 150 pessetes, ofert per l'A
eademia., de la Joventut Católica, a la millor

Premi de 100 pessetes, que s'adjudica
ráala millor i més important composició per
ehor mixta. Lletra a Iliure eleceió.
IL Prerni de 250 pessetes, que s'adjudica,ra
a la millor compesieió per chor a veus d'ho
me inspirada en lletra d'esperit catalanesc
-

(costuras eopulars,

eants

patrióties

o

col ecció de cangons populars-religioses trane
erites directament del poble.
VIII. Premi de 50 pessetes, ofert pel
Centre Excursionista de Catalunya, a la mi
llar colecció de ca,nçons populars de beure i
de carni.
IX. Un objecte decoratin, ofert per PU
Rió Catalanista, consistent en el segell de
dita entitat incrustat en or sobre plana
de cer, que s'adjudicará al millar himne
patribtie per cher a veus soles (mixtes o
ignals) 'letra a lliure elecció.
X Un objecte d'art. ofert per PAssociació
Musical de Barcelona, a la millar sonata per
violí o violoncel i piano, en tres o quatre
tem ps.

-

pes'J'a

Cartell del

1914

qualse

vol assumpte que tingui agre de la terna).
III. Premi de 250 pessetes, ofert pel Bisbe
de Baroe ona, doctor Joan J La guarda, a
la millar missa d'es-til popular:gregoriá per

XI. Premi de 150 pessetes, ofert per l'Asao
ciació de Música da Cámera, a la millor &MI
posició per orquesta de corda, d'extensió i
forma Iliures.
XII. Premi de 250 pessetes, ofert per l'As
sociació de Nostra Senyora de Pampeia, a la
millor i més selecta colecció de canta, en
nombre no inferior a déa. a una i a dues
d'orgue amb
veus, arnb acompanyament
pedal, dedica ts a la Mare de Den. sobre com.

posicions en Ilengua l'atina, preferentment
tea-tes d'antiga tradició cristiana o trets
del fons litúrgic.
L'obra aspirant al premi será examinada
areb malta cura referent a la genuina i de
purada accentuació prosódica del tex% la
qual bella qualitat es indispensable.
XIII. Premi de 500 pessetes, ofert per un
agraparnent d'amante de la música de la
terra, a la millar composició de carcter
joiós per chor mixto. Lletra, a lliure elecció.
XIV. Premi de la Societat Anónima Casa
Dotesio, eonsistent en les partitures d'or
questra (edició en octau, vulearment dita
«de butxacaZ) de les seg-ilents obres de Ri
cart Wagner: «Els Mestres cantaires de Nu
renberge. eTristán i Isolda», Lohengrina
«Tannhausers..Aquest premi s'ajndieará ala
millor 1 rnés important colecció d'obres cha
rals desconegudes avui dia d'au.tor o autora
catalana o residents a Catalunya anteriors
al segle XVIII, tran.serites en notació moder:
na 1 acompanyades, si és possible, d'alguna
nota biográfica. Tambéhaurá d'indicar se el
Boa on se trobin els originals manuscrita o
impresos.
XV. Premi de la Societat Anónima Casa
Dotesio, consistent en les partitures d'or
questra (edició en octatta vulgarmert dita
«de butxaca»,) de les seg,ilents obres: Jean
Brahma, «Qaatre Simfoníesp; iicara Straussi

_
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192.0.7acia ea la única funeraria que posseeix Cambra de Desinfecció,
servint cap arte
facte que no sia previament desinfectat.— SOTA: Acurat
rápid servei tant a la Capital
celen a fbra.
"La

poemes simfónies1 -(Don Joanb, «Mac
betli», «Mort i Transfiguració», Til I Eulens
pfegel», «Aixi parlá Zarathustra», «Don Qui
xot»). Aquest premi s'ajudieará al millor
preludi i fuga per orgue.
XVI. Premi ofert per don Joaquim Pena,
consistent en la partitura d'orquestra edició
«Pareival», de Ricard Wagner,
en octau) de
carácter cata
a la millor obra per piano,- de
lanese No ha d'ésser sardana.
XVII. Premi de 150 pessetes, ofert per
l'Orfeó Catalá, a les daca ,cangons• populars
més ben armonitzades per chor mixte. Ea
cangons sigui de.
eas que cada una de dites
diferent autor, se partirá el premi.
XVIII. Premi de 50 pessetes, ofert per
don Ramón Roca i Sana, a la millor composí
ció musical, a veas i orgae, sobre la 'letra
deis «Goigs a llaor de Nostra Senyora de la
Candeia, Patrona i Reina de la ciutat de
Valla», originals de don Jaume Boloix i Ca
nela i premiats en el Certámen de l'Acade
mia 13ibliográfica-Mariana celebrat a Lleida
el dia 15 d'octubre de 1911.
Les composicions que obtin ala temes I,
II, IX i XIII han d'ésser precisament a veas
soles Bis reculls de eangons populars optant
ala temes VII i VIII tampoe han de portar
acompanyament -de cap mena, si no és ella
algan instrument popular amb que la can
gó acost-ami exeeutar-se. La lletra de les
eomposicions (exeeptuánt, naturalment, ls
temes, III, XII i XIV) haurá d'ésse- r eatala
na i en igaaltat de mérit musical, se preferi
rán aquellos la lletra de les quals sigui
millor.

«-Sis
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Essentáquesta la Posta de la Música Cata
lana, s'entén, naturalment, que sois poden
enviar hi composicions els autors fills de te
Ba
rres de llengua catalana (Catalunya,
•

lears, Valencia, Roselló).
Les composicions no haurán d'ésser osen
tea. de

má

deis

pateixos

A la salida del teatro,

an.tors, sinó de

copista.

r

Les composicions, que haurán d'ésser ri
garosament inédites, s'enviarán a l'Orfeó
Catalá (carrer Alt de Sant Pera, 13) a nom
de Francesc Pujol, i cada una de elles por
tará un lema.
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Obres de josep Carnet
Liibre deis Pactes
PD

Segán

ilibre de sonets

3

pessetes

5

labre de sonets

Eis Fruits :1:12.borosos
La Malvestat d'Oriana
Les

Morjoies

L'Idill deis Nya.nyes

2
5

0'75

cts.

Cuando nota
usted este li
gero escalo
frío, acompanado de estornudos, no deje de
atender a este aviso de la naturaleza y, sin
perder tiempo. siga el tratamiento de los Pe
llets del Dr. Mackenzy. Los Pellets evitarán
que siga adelante su resfriado y lo curarán en
24 horas, sin necesidad de hacer nada. A las
primeras tomas notará usted alivio, cesará el
estornude°, la destilación mucosa y el lagrimeo;
corregirá el estado febril, despejarán la cabe
za y harán desaparecer todas, las molestias de
Pellet3
esta desagradable indisposición. Los
reblandecen el pecho, facilitan la expectoi a
ción y corrigen la tos. Caja ptas. i'so ne to
das las farmacias.
a

-

Se traben de venda a la Casa Lluis Gili,
Editor i llibrer, Clarfs, 82, i a nostra A dmi
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