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Els perlas tnéclics

peritatges com el de Sapori
sobre el tinent Paternó condemnat
presiri perpetuu per l'assasinat de la
cap valor

els TrIbunals

en

A

article sobre la malaltía del Rei
a darreríes del
més passat en el diari socialista de Mu
nich Münchener Post, diu incidentalment
"autor, un Privatdozent de Psiquiatría,
algunes frases molt salades a pro pósit
del peritatge médic sobre'l regicida es
un

-

panyol, Sancho Alegre, graciosament
indultat del nostre Sobirá. El Professor
tudesc no fa distincions i marca tots els
perits amb una frase de grassa ironía
perque alguns d'ells afirmaren tranqui
lament que l'epilepsia solament trastor
-

na

la psique

en

el moment de l'atac: real

l'enormitat pertany a una part deis
perits; els altres se guardaren bé de fer
se'n solidaris; entre aquests hi figurava
una persona del valer d'Achúcarro.
La ironía d'aquest alemany és un xic
ment

major sensibilitat davant de les miseries
obliguen: als jutges a confessar la Ilur
ignorancia, mal que els pesi, per resol
dre un nombre de qüestions cada dia
major. Rés significa el rezel, desconfian
ea o antipatía deis jutges pels metges,
els quals consideren amb freqüencia com
intrusos perque tothom regonegui que,
si necessaria és la pro va testimonial, ne
cessaria és també la pericia'.
A nosaltres no ens sorprén l'hostilitat
deis advocats contra els metges, confes
sem que ens
sorprén en canvi la tena
citat amb que alguns, Sanozzi, (1) per

exemple, Enrico Ferri (2) altres exi
geixen que els informes pericials, 'sobre
tpt,

en

casos

de malaltíes mentals, si

-

guin obligatoris pels tribunals. I ens
-sorprén, no ja per l'incompatibilitat ma
nifesta- entre aquesta concepció i les
ingenua. Qui's meravella a hores d'ara idees jurídiques i els sistemes penaIs do
de les afirmacions de un metje perit
minants (unes i altres se poden modifi
Espanya o de fóra d'Espanya? Qué no car, de fet se modifiquen i en la actualitat
gosen dir? En el procés de la comtesa
precisament atravessen una crisi que els

Tarnowska

les mateixes raons que ser
veixen a uns—els de la defensa, com és
de suposar— per declarar-la anormal,

a

más racionals) sino
que els metges mateixos

orientacions

pel descrédit

s'han guanyat. La

serviren als altres per posar de relleu la
seva perversitat clara, fisiológica. I
com

primera condició per
que ens regoneguin autoritat, está en de
mostrar intel-ligencia, rectitut i un es

aquesta historia

tudi

histories semblants
de cada dia, perxó no és es
trany que- el peritatge médic estigui des
acreditat i que als metges legistes sels
titlli d'incompetents.
són

o

coses

D'altre banda pero, els peritatges aug
menten; els tribunals, els advocats acu
deixen més i més als concells médics
a fi de sOrtir
de compromisos, i sovint
procuren

"

•

mena

descarregar completament

la
liur responsabilitat sobre d'ells. Basta
fullejar les col-leccions dels diaris més
iinportants d'Europa i América per veu
re el rá.pid augmentar deis casos en que
la societat crida el metge, per que l'ajudi
a resoldre qüestions judicials.
I és evi
dent que aixó no esdevindría, si no exis
tissin raons poderosíssimes, fundades
sobre la rnateixa naturalesa de les coses,
raons d'aquelles que s'emporten els ho
mes i els fan obrar, contra les Ilurs opi
nions.
Perque els perits qué són? quin és el
llur paper en l'actual organització de la
justicia? qué cerquen els tribunales que
sol-liciten els Ilurs informes i declara
cions? Els perits són en últim tenue uns
testimonis qui il-luminen la justicia so
bre. certa categoría de fets qui exigeixen
pel 1-lur coneixement o interpretació una

preparació especial técnica, científica o
.com se vulgui dir. La evolució progres
siva del Densament hurná, la complica
ció de la vida moderna i fins la nostra

ciar, perfecte de les qüestions

mé

diques; l'autoritat s'imposa

així. Els
jutges no entendrán una paraula de Psi
quiatría, peró mediocres condicions de
cultura i de talent els calen per saber que
unes poques preguntes no basten per ju
dicar de l'integritat mental de una per
sona, que no basta l'haver tingut algún

avant-passat boig

per ser-ho també i, en
paraula, per compendre la Ileugere
sá, la precipitació o l'inconsistencia de
molts de diztámens. Com és possible
sentir Iligat el Dropi judici ni atribuir
una

(t) La scuola positiva, volum corresponent
(2) Sociologie criminale, cap. IV.

a

to

comtesa

Ottó de Baviera, publicat

19141
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al 1902.

Trigona,

a

Roma,

a

principis

del 1911? Saporito, estudios, pel demés
bastant reputat en qüestions psiquiátri
ques, va convertir l'acusat en histéric

irresponsable

per

una

petita

zona

hipo

estésica que li trobá a l'orella i per un
fet de la seva adolescencia; aquestes du-gues eren les úniques donades positives
de tot l'infOrme.
Els problemes psiquiátrics, sobrels
quals ens volem fixar especialment en
les presents apuntacions, són els más de
licats entre totá els que els juristes pro
posen als metges. Basta pensar en el di
ficil que és seguir el fil de les propies
accions per convencer-as sobradament,
del fose, de l'exposat que és el camp de
la Patología psíquica. La complicado
que ofereix la coneixença sumaria de la
propia psicología, del que esdevé dins
nosaltres mateixos i que podem estu
diar directament, explica amb evidencia
les vacil-lacions, els dubtes amb que les- e
persones
verdaderament comin.tents
presenten molts de casos práctics de
Psiquiatría. De rés Ii serveixen allavors
els séus estudis, per intel-ligent i cult
que sigui, si no s'ha dedicat molt de
temps i d'una manera especial a aquella
ciencia; els valors psquiátrics están relacionats amb els de la Medicina ordina
ria; mes sí, són diferents, ben diferents.
Desacreditat, irracional és Fui/ médic, el
famós 1111 médic, tant del gust deis pro
fans; peró parlar de tal cosa, en Psi
quiatría és de un absurde inaudit; el
perit a qui es refereix el Sr. Dorado, en i
el séu 'libre sobre aquest argument, 1
que,'s vanava de conéixer arnb la mirada t
l'estat psíquic d'un subjecte, hauría de
.figurar en els museus deis instituts per 1
deficients. Amb quín dret una persona
així pot exigir al jutge que registri
doni curs al séu-parer sense discutir-lo?
-

1

JOAN

ALZINA i MELIS

-

Eclecticisme de la Bellesa
Si el veritable crític d'art, no fos ecléc
tic per naturalesa i no estés dotat de la
noble i majestuosa imparcialitat que els
seus interessants arguments requereixen
davant totes les escoles, l'exemple de la
Bellesa sería prou per dar-li aquesta

-qualitat digne d'enveja.

Sería adhuc amagar una de les veri.tats, filia de l'esperiencia, no fer constar
aquesta propietat de la Bellesa que con
sisteix en no admetre preferencies entre
les escoles que la conreuen, rnalgrat de la

diversitat de les que existeixen i han

I

existit.
1
A la Bellesa, totes les escoles li han
estat patria i ningú l'ha vista deixar de 1
bailar al Cassino de dalt pel que diden
els del Cassino de baix, mentres els Cas
sinos s'han fet la competencia, han com
batut ells amb ells, s'fian segat l'herba
sotals peus, s'han bescantat i s'ho han
dit tot, veient-se els uns retuts i els al-tres enlairats, fas que han canviat els
papers i les coses i les escoles que avui

-1

posades als núvols i portades
triomf, demá han estat posades a les
eren

en

po

deis cavalls del mateix carro del
triomf.
Al bell mig d'aquesta terrible batalla
les balances-de la Bellesa no s'han de
cantat mai ni pels uns ni pels aares, ve
ient-se tots els combatents afavorits per
la divina essencia pesada a terces i a
quintars en tant enlairades balances.
Bon gust i mal gust, fortalesa i defa
llía, grandesa i migradesa, proporció i
desballestament, ordre i revolució, i llum
i tenebres, han anat passant, passant i
potser passarán per davant els homes
la- I3ellesa, que ha estat
sense espantar
sempre de l'últim que li parla.
Si els crítics d'art per jutjar un obra
no tenim més nort ni guía que la medi
ció de la quantitat en que aquesta divina
tes

-

arrela, no podem
exemple
trobar unmés digne d'imita
ció que la propia essencia dels nostres
afanys, la qual passant-al davant sense
pór ens senyala el camí i la carrera.
Crítics som i crítics'Serem, mentres la
naturalesa ens ho mantingui, pero mal
grat de ser deixeples de la Bellesa ens
guardarem prou de voler ser tant com
ella, perque si tal- essencia té dret a por
tar la seva imparcial itat fins a les últimes
conseqüencies, nosaltres corn a homes,
estem obligats a residir en el món de les

qualitat

escoles i dir quínes són les millors i quí
nes
són les pitjors, deixant sempre de
banda la major o menor quantitat de Be
Ilesa que hagin assolit o assoleixin.
Estem convençuts que entre les esco
les hi ha .de tot com. en tot bo i dolent;
les unes són més adorables que les altres
dades les tendencies del cor humá, hj
ha escoles que tenen més disposició que
altres per satisfer-les. Pero no podem
assegurar mai que tal escola, pel sol fet
de ser tal, assoleixi necessariarnent ma
jor quantitat de- la divina essencia que
_les seves companyes o enemigues.
Trobar un criteri que permeti establir
i demostrar la superioritát duna escola
damunt duna altra té sempre el valor
d'un criteri secundan i que no atany per
rés al criteri priman, fonamentat en el
judici que estableix el valor essencial d'
una obra precisament per la
seva essen
cia.

prin
cipis estétics secundaris no poden ser
sumats al principi essencial,
perque
aquests i ells són quantitats hetereoge
que els

nies.

Trobada i demostrada la superioritat
duna escola i conquerits tots els homes
a

les

Jo podría assegurar sense gaire pór
d'equivocar-me, que els preceptes i les
lleis ensenyades a Llotja satisfán molt
més les tendencies estétiques secunda
ries.cle Phome, que no la éscola lliure i
famosa del sublim Gaudí i el seu gran
deixeble Jujol, pero és cert i evident que
la flama divina no crema l'obra deis que
van a Llotja i en
canvi encén i arbora
les obres d'aquesta parella sense parell
en l'art que conreuen.
Dit aixo posarem punt a aquest article
mal treballat, perque encara no ens
considerem dignes de parlar d'aquests
dos bornes pare i fill de part de Déu, ni
tindríem paraules adequades per enal
tir-los, perque el coll sens nua amb la

seves

Ileis i preceptes, mancaría

conquerir la bellesa que, enamorada de
tendencies rnés noc adequades al cor
humá, a l'hora menys pensada fugiría
de l'escola

sense

deixar ni rastre.

basarda que ens fa veure de carn i ossos
aquests dos artis.tes iguals als más grans
de tots els temps, deis quals ni les cen
dres han arribat fins a la nostra presen
cia; peró sí que farem avinent a les po
ques o moltes persones que`ns llegeixin,
que tant el pare com el fill són una pro
va palesa, que l'essencia del bell
s'es
muny dels preceptes más lloables i ado
rables i raja com una canal per les obres
inspirades per un só de lira que delira,
per din-ho amb un vers d'en Jorba.

tant

hi radica i s'hi

L'experiencia demostra
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FRANCESC

PUJOLS

RON BACARDI

VIDES
(Continztació)
Benvenuto Cellini és, el qui seduit
una temporada per la magia corre a les
seves practiques i s'abeura l'esperit de
visions extraordinaries en mig de la cal
ma

nocturna

de l'amfiteatre Flavi de no

joc dialectic, i literatura, i que
Aliquel-Angel exercí practicament com a
virtut enceladora, Cellini no devía conei
xe-ho mai. Freneticament actiu, pre
com

.a

les coses, els homes i el cel com
materia, perdía el sentiment d'huma
nitat que el fá semblar un mogut de forga
demoníaca externa a la seva voluntat;
aixís com noii deia-rés la carn de l'home
que escoltava obrir-se sota la seva arma,
la dóna arriada o el fill abandonat el
deixaven incommogut igualment.
Adins d'aquest home, com un hoste
gran senyor que va a a raure a un hostal
de incultura, vingué a habitar-hi la vil.tuositat artística. Gracies a un agavella
ment técnic meritíssim, únic en els séus
dies i potser más rar avui, Benvenuto
Cellini se va fer seves amb treball diver
ses professions i coneixements que solen
ésser especialitats exercides cadascuna
apart, referents o afins a l'ad d'orfebre
ría: Part de fer monedes i medalles, 1'
encastar, el cisellar, el Ilapidar, l'esmal
tar, el gravar sobre el cristall de roca,
la imitació i adaptació de l'orfebrería
antiga, la química, i la metalurgia amb
la innovació seva en els forns per a la
fundició de bronzes escultórics, arribant
a exercir-ho tot plegat eh l sol.
nent-se
a

ma, fent-se apologista d'aquelles practi
ques, i és eh l mateix qui parla entre
temps del s mitjans de sostenir la iglesia,

i anys més endavant ens conta una vi
sió que estant pres tingué de Jesús cla
vat a la creu, que la seva relació i les
fervoroses pregaries amb que la acorn
panya podríen posar-se entre'ls fulls d'
una vida de Sant, sense desmereixement.
z'Es potser aquest Benvenuto un infant
crescut deis que al matí alcen la má
contraftpare i a la nit omplen el coixí de
llágrimes, semblant-los impossible que
hagin fet aquella maldat? Déu clement
pot perdonar aqueixa malaltía de la seva
criatura, pero nosaltres, no deixa.nt-nos
enlluernar pel gest dramatic, haurem de
reconeixer que el fervor religiós de Ce
llini (mai siga sino aquests retalls) no és
el que -arriba fondament dins el nacer de
l'anima on la pietosa eScalfor crea vir
tuts i practiques constants i crema sofer
tament la herba naixent de les violen
cies, com esdevé En Aliquel-Atgel, i que
'els moments religiosos de Benvenuto
Cellini són crisis de la passió, armes per
a la seva professió: i aixís el veiern diri
gir-se dramaticament a 1`. irnatge del
Crist i posar-lo per testimoni justifica
dor del séu dret o de les seves venjances
en hores de entavegament.
'Deis séus amors basti fer-ne esment,
can per a relatats, i ell els relata, massa
abunden en grollería i crudeltat. El tro
bar les delicies de l'esperit en la visió dels
éssers de carn, aquell platonisme que el
Renaixement italiá tingué tant a la boca
-

El qui trobés el perqu'e de la força de
voluntat que aixo darrer significa i la
absença de voluntat arnb que ens com
pareix l'home que hem entrevist, frené
tic, inconstant, cec al- bé 1 al mal, que
afecta de passió tot ano de que se ser-veix, que fá les coses com mogut d'una
ubriaguesa del ví de la sang o del diable,
el qui expliqués aquest fenomen de clara
voluntat professional dins d'aquell feno
men

d'encegament esperitat,

cree

que

hauría trobat el secret de aquesta bio
cr.rafía
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Admirar i fomentar

com un acontei
de grandesa, amb incondicional
lloança, la vida de Benvenuto Cellini, jo
no ho faría sinó
quan m'oblidés que sóc
home, Phome que sóc naturalment. Car
mí m'és vedat el pendre'm la vida deis
homes com un bocí d'art dramátic o un
moment de un procés filosófic desiligats
de la meya sensibilitat i d'un tipus de
perfeccions del qual no em puc desme
moriar.•

xement

Del mal

Visqué ajovat a

una naturálesa solitaria,
feresta, esporuguida, excessiva en recep
tivitat sensible, obStadora de l'afectuosa
espansió, de l'amistós bescanvi amb la
gent i amb la natura que fan trobar el
goig de viuré. Peró aquests mastins om
brius que roncaven dins de la seva áni
ma eh l no els aborda contra`ls demés.
Amb una religiosa aspiració cap endins
sabía deturar sovint la escomesa de la
passió en aquell moment de tristesa, en
aquell punt de transpás que l'impuls en
cara pot portar-se en ofrena a l'altar de
Déu com un anyell. Demanar-li més re
nunciament fóra demanar-li la Santedat.
VulI dir que són la seva naturales poru
ga i en que la seva gran forca vital és
dóncentració, i la pressió que en ehl
exercía la força genial contra les quali
tats d'ordre afectuós, joiós, expansiu, i
no pas mala voluntat ni encegament alió
que feu que Miquel-Angel no pogués
salvar-se de certes crisis de tancament
enterc,- esglaiador, i.fos algunes vegades
diSplicent: de páraula, enterc en algún
i desconsiderat envers alguns
talénts,• fent cas omís d'ells o de les
obres llurá. Per altra part una ombra
de crudeItat de concepte allavoreá del
áiti de Florencia i unes altres ombres de
lascivia en algunes seves obres de dibuix
i pintura, són incidentals-en mig de l'as
censió perseverant del séu refrenament
Cercador de áatisfaccions infinides.
Sobrietat i inhibició, un amor virtuós
al 'difícil, crudelíssim sofriment perso
nal i estalvi dé sofriment als altres aco
loren la seva vida.
•

JOSEP

LLEONART

JOIE I

en

Deu,

que

si

tant

creu

com

en

fi, de

Dorics •bé,

quan

totes
un

les

ateu

perfeccions.
blasfema, sa

bent nosaltres que's fa compte que Deu
no, existeix,
haurem de entendre que
blasma els conceptes que se atribuei
xen an aquesta paraula, és a dir que re
nega de la ciencia, de la justicia, de la
generositat, de la honradesa, de totes
aquelles virtuts i qualitats, que fan que
l'home pugui viure entre'ls 1-romes sens
inspirar-los avorriment. I, és ciar, qui
renega de tot aixó será que no estima i
que's complau en publicar la seva pro
pia viles-a. No és natural que tota perso
na illustrada experimenti
envers
d'ell
un sentiment de fástic i repulsió? I si el

mal-parla d'aquesta manera és un
cristiá, pitjor que -pitjor: no solament
rebaixa la seva propia dignitat, com els
ateus, i fastigueja els que'l senten, sinó
quels horroritza., com no. pot menys d'
horroritzar l'home, que perd el sentit de
la propia conservació i el resp'ecte degut
que

pare venerable.
La blasfemia en boca d'un incrédul
acusa irnbecilitat; en boca d'un creient,
demencia.
a un

II
El vici de la blasfemia no és peculiar
de rics-, ni de pobres, ni és signe segur
de irreligiositat; el seu denominador co
mú és la incultura. He conegut obrers
humilíssims, que's podríen citar com a
models respecte a honestesa de llenguat
ge; eren persones, que havíen llega, que
havíen estudiat més o menys i que esti
rnaven la Ilur dignitat d'home, aquest
tresor, que no's conquista amb la fortu
na i que pot brillar amb igual esplendor
a la barraca que al palau. Vaig tenir una
vegada una Ilarga conversa amb un fadrí
flequer, qui sustentava idees completa
ment oposades a les meves baix el punt
de vista religiós i social, i a pesar de la

e A, 13 re
tots els

repugnancia que m'inspiraven les seves
opinions, vaig escoltar-lo amb gust
vaig fer-me honor de discutir amb ell
Purbaníssima correcció
la seva parla. En canvi una nit, a l'Ate
neu Barceloní, vaig sentir 'a pesar meu,
en un cercle de joves
ostentosos, tals
flastomíes i expresions tant groller.es,
que no puguí menys d'apartar-me amb
per raó de

Vaig preguntar quí eren aquells
mal-parlats... i sí,em digueren que eren
nois de cases fortes, xicots rics, peró
horror.

d'un Ilustre purament exterior. Tot-hom
éstava segur de que mai escriurien cap
llibre.

S'ha pretés fer la defensa de la blas

femia, dient
com a

«Prometeu encadenat» allá on
prota
malediccions
gonista profereix terribles
contra Jupitre qui'l tiranitza. I, efecti
vament, dins d'aquest exemple no sois
la blasfemia és artística, sinó que dóna
idea de la grandesa d'anima de qui
profereix. Quan se tracta d'un déu reco,
negudament tira i malvat, com
ment, luxuriós i envejós Júpitre dels
grecs, l'avorrir-lo és senyal de bonesa
blasfemar-lo de valentía. Peró la bl_asfemia contra un Deu paternal, suma de
totes les perfeccions, tal com avui dia el
comprén l'hurnanitat, lluny d'indicar
grandesa d'anima, indica baixesa i em
brutiment. En aquest cas la única mgnanimitat que's presenta a la nosträ ad
miració és la de Deu, que concedeix tant
generosament al home el do de la lliber
tat. Cal entendre que ço que fa odiosa
la blasfemia, no és tant_el poder com la
bondat i excePlencia de Deu.

•

-

t
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IV
Peró se'rn dira que, adhuc referida al
Deu amorós deis cristians, la blasfemia
pot ésser materia artística. I no- tinc in-convenient en concedir-ho, entenent-ho
com cal. Es indubitable que cau dintre'l
regne de Part la pintura d'una ánima
que s'exaspera i arriba a la odiosa pro

.1%Ts°

objectes

artística; i
tragedia de

que és materia

prova s'ha retret la

_.",k

ICA.S/1137-s..A
et

no

generositat,. boníssim, justicier, possei

PI TER!

Gatlantia absoluta

si

aquesta paraula «Deu»

enclou la idea d'un ser poderós, sapient
sobre tota sabiduría, generós sobre tota

dor,
I ara passem a Miguel Angel. Eh, ben
cert, no és pas cap exemple d'harmonía,
peró se regeix amb-un fons virtuós que
salva de malignitat els séus alts i baixos.

sab,

Tot-hom
creu

parlar

ac)

Economía

en

els prects1

-

cacitat de la blasfemia. Peró es pretén
amb aixó provar que la blasfemia sigui
acceptable? Per ventura no són materia
assassinat feréstec, 1' adulteri,
d' art
venjança,
el frau, la trakió, i
la
Podi,
desordres
i
totes les males pas
•tots els
sions? Són per aixó menys

reprobables?

V
Si un literat ens descriu un malalt, i.
desfici i ens fa
ens posa a la vista el séu
sentir les paraules desordenades del séu
desvari podrá resultar una gran obra
artística: si. en canvi, l'autor desvarieja
i
en la seva obra, no la podrem sofrir
mateix,
si
mans.
Aixís
ens caurá de les
un autor ens pinta una ánima ingrata i
violenta, que en la lluita contra Padver
sitat perd el-seny i flastoma, aquesta flas
tomía podrá ésser perfectament artísti
ca,

són

com

exemple,

en

perfectament artístics,

PEVangeli,

els

per

sarcasmes

vils que la- turba adreçava a Jesucrist
Crucificat; peró si fos PaUtor el qui blas,
femés, la seva obra resultaría immoral,
i Iaixnmoralitat provoca una repugnan
.

.

cia,

que

impossibilita el plaer estétic.

Heus aquí un punt delicadíssím en
art. Es lícit pintar Padulteri, la blasfe
mia, l'assassinát... peró no és lícit adul

terar; ni blasfemar,

ni assassinar... La

complacencia, la més míni
aproba.ció, -que manifesti l'autor per

més mínima
ma

aquests actes, que

força de

la raó, que,

pren

una

vergonya haver-ho de confes
on

está más extés el vici de la blasfemia i el

mal parlar. Es un .fet quens deshonra
als ulls de tot el món.
Una Vegadea, .tornant de la Cerdanya
francesa, vaig tenir per company de viat
ge dins el cupé duna diligencia, un per
sonatge francés que, segons m'insinuá;
a

EsPanya

-a

desempenyar

una

rnissió política. A. les primeres paraules
vaig saber que no era católic, ni tant
solament cristiá, per más que s'alabava
de sentir certa admiració per les doctri
nes de jesucrist. Haguérem de sostenir
una 'larga conversa;
el lloc i la ocasió
ens hi obligaven; i duna cosa a Paltre
vingUerem a escatir quina constitució
política podía millor convenir a l'estat
espanyol.-- Eh l pretenía qu'e la forma re
públicana baSta.va a gorir tots elá nog-tres rnals. Jo defensava que, -amb mo
narquía o república, solament un siste
ma basat en "autonomía
regional podía
salvar-nos, i -posat en aquest camí vaig
disertar amb entusiasme- sobi e els
aventatges que Catalunya obtindría amb
aquest sistema_ I és- tant poderosa la
-

meya

primeres Iletres no arri
ben entendre; i alió que no s'entén no
pot ésser element de cultura. Aquest
sistema ha de corrompre per força la
llengua del país de dugues maneres dis
tintes: en les classes illustrades, és a
din, en aquelles que han seguit Ilargs
estudis, ha de determinar-hi la corrup
ció pel barbarisme, i en les indoctes, en
aquelles que només han saludat els es
tudis elementals, la corrupció per la in
cultura, .mare natural de la blasfemia i
l'embrutiment.
passen de les

VIII

VII

Cert,
la

seva

per

a

Voleu que el poble no blaSfemi? Dones
poble que no sab governar dignifiqueu la seva llengua, la única que
llengua, és un poble incapacita?' eh l entén. Mostreu-l'hi bella i literaria,
un

tota funció de govern. Blasfemar

és declarar-se imbecil

dement. Perú
Catálunya comença a reaccionar contra
aquest mal vici; i per altra part, la au
t3nomía, portant una forta catalanitza
ció, no sería un remei? .Estic completa
ment convençut que no hi há más-que
dos expedients per acabar amb el mal
parlar del nostre poble: o la anullació
completa de la 'lengua catalana o la
vigorització. El
seva general cultura i
nostre poble no és més mancat de sentit
moral que la gen-eralitat dels altres po
bles europeus; la estadística de la crimi
nalitat ho prova. Peró aquí la instrucció
se dóna en una llengua, que els que no
o

feu que hi senti passar el buf vivifica
dor de l'angel de la p5esía, donen-li
mestres que parlin-com eh l parla, peró
gentilment i explicant-li lliçons que pu
gui capir, doneu-li aixó, que es dóna'a
les altres nacions europees, i, n'estic
seguríssim, el poble catalá, model de
bon sentit moral, tornará a la verba ho
i saborosa.
I si aixó no es pot fer, que es mati de
un cop
la llengua catalana, la llengua
dels nostrés savis i poetes, la llengua
que tant i tant estimo: no tróbo altre
remei, el sistema actual és intolerable.
nesta
.

JoAQuim

RUYRA

com a

.Catalunya és tal vegada la nació

venía

pesar de la

parlada, me va dir:
«Qué!.., Amb un poble aixís preteneu
aspirar a l'autonomía?»

"Contribució

VI
Es

a

escassa habilitat, el meu contrincant no
sabía qué contestar i guarda un silenci
plé de reflexió. Mes al cap de poca esto
na, arribats en mal hora a un poble, que
no vull anomenar, la diligencia s'atu-rá
en mig d'un ardat de compares i borde
gassos, que articulejaven i reien tot blas
femant platxeriosament. I a les hores el
meu company de viatge me toca el mus
cle, i, senyalant-me aquella gent mal

materia
i
artística, el fa parçoner dells destrueix
de cop i volta Pefecte estétic de la seva
obra.

sar,
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al

perfeccionament pedagógic"
(Responent a la

Honis)

crída de l'Eladí

Teniu tota la raó, Mestre Eladi Horns,
quan sobre'ls fulls de YCatalunya» dieu
amb tó planyent: ?Nosaltres, els joves,
els pares potencials, tenim
dever de
posar-nos tot seguit a bastir l'escola
ideal on deurá educar-se la generacíó ca
talana a que esperem donar ser i que
naturalment voldrem que sigui l'hereva
i executora dels nostres millors ideals
patriótics i humans». Perqué és verita
blement entristidora la indiferencia su
perlativa que arreu de casa nostra es
respira entorn de tot alló qne llença tafit
sois una lleu flaire pedagógica; i és do
blement esfereidora aquesta generalit
zada fredor, quan, am.b el cor oprés d'
angoixá velen.): brollar cohstantment i
de faisó progressiva, vicis nous .ensems
que endur-se'n llurs arrels más i més
els que ja preexistien.
L'ensenyança que es dóna als nostres
infants és Plagada de detectes! Heusaquí
la queixa generalitza.da deis criticaires
tant-se-men-dóna. L'esperit negatiu de

temps Ilunyadans fermament entronit
en nostra terna fa sentir la seva
ne
fasta acció dins el terreny pedagógic.
Doncs bé, sí, senyors negatius, parleu
certament, la nostra escola primaria está
plaga-da de detectes, penó la desvalguda
escola primaria resta indefensa malgrat
deis vostres plany, i els rnarxants i els
inconscients hi comercien en tant, corn
amb una rústega i baixa mercadería.
Ja és hora que ens deixem de planys
i d'elegies i posem tots mans a l'obra,
portant tothom el gra de sorra per bas
tir Pescola ideal que a dreta llei, com a

zat

civilitzats,

com

a

europeus,

ens

pertoca,

edifiçar.
.

La

mer

nostra tasca

lloc

vicis,

a

nous

fent.,

a

cal

esrnenar

dirigida en pri
erros, a corretgir

ser

empatxar que
en

en

resum, mestres.

brollin de
•

Nostres mestres actuals careixen gai
rebé tots de nocions vulgaríssimes i fo
namentals' de psicología, i mancats de
aquesta base capdal, tota la llur tasca
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infecunda i fins damnosa. Aquesta
absoluta ignorancia de la psiquis infan
til és la déu de la major part deis in
comptables erros pedagógics. Ales, de
entre tots, jo tinc el més ferm, convenci
ment que correspón lloc preferent al
és

refereix al desequilibri del qual
víctimes les facultats intePlectiva i

que

es

són

retentiva

en

els tendres cervells de

nos

cia

impensadament

dubte
al
de la memoria en detriment de
l'ensopida intePligencia. Permeteu que
per via d'aclaració us transcrigui un
cas práctic que demoStra per eh l sol la
veritat de les meves afirmacions. El fet
esdevenía a Barcelona dins el sí de una
acabalada familia de les de la més nostra
burgesía. Era una xamosa nena que
comptaría amb prou feines uns déu anys;
el séu aspecte demostrava tot seguit un
—

sense

—

conreu

rostre

qual
vesa,

simpaticament expressiu sobre'l

u Iluíen els ulls

com

un

tenía a les mans un llibre,
petit-volúm que s'intitulava «Elementos
de Física, Química
Historia Natural))
el qual intermitentment obría, per. Ile
gir-hi unes guantes ratlles i tancava per
repetir-les ma.quinalment amb veu alta,
cloent les parpelles: «? Qué estudíes
aquí?» vaig fer jo després de breus pa
raules de salutació que ella m'adreça
arnatent.---«Miri,—va dir-me tot seguit
estic más contental... Ja.'m sé la lliçó

tingué

com

a

cor

—

de la Ilur intePligencia,— que és fa
cultat més endarrerida en les seves ma
,nifestacions. Es molt más cómode dedi
car-se al conreu de una qualitat que
ment

esmerçar

energíes

Pesperonament,

al
dóna se
nyals de dinamisme. Tinc el fermíssim
convencirnent quels mals comencen per

desensopiment,

a

de la

qui

no

un

fet provat que els

nostres

in

mentres que per
d'estímul excitant i d'exercita
ment consecutiu pateixen de unes mi
grades dots intePlectives. Els resultats
d'aquest maléfic clesequilibri els veiem
de manera clara comparant la inferio
ritat numérica deis qui arribats a les
aules de l'instituto manifesten aptituts
pel conreu de les ciencies tant exactes
com
naturals, cómparats amb els qui
senten afeccion3 literaries.
Peró si us deixeu guiar de l'observació,
descobrireu que d'entre els primers, la
llur afició no és estada, gairebé mai,
despertada a la fí d'un lapsus de temps
més o menys llarg de cursar les ense
nyances primeres, sino que és nada ja
abans de començar-les. Jo cree que se'm
titilará. d'exagerat, peró dissortadament
crec que será injust aquest calificatiu.
Es indubtable que hi han comptadíssi
manca

deis «Elementos» que éns ha marcat la
mestra per demá. Miri, miri, pregunti...
Metales son unos cuerpos sólidos, duros,
con brillo metálico,
buenos conductores
del calor y elecro-positivos.»

ans

incalculable.d'ignorancia,

retgible, peró malaviradament massa
palpable. 1 aquesta ignorancia fa que'ls
mestres erradarnent explotin la facultat
retentiva deis infants,
que sempre té
un grau de palesa ostensibilitat en detri

gimnasia sostinguda,

e

sólicis,

fons

fants arriben en la llur majoría a l'ado
lescencia amb potencia de retenció ex
traordinariament desenrotilada per una

intel'ligencia;

sos

Una conseqüencia se'n pot treure de
primer entuvi: dins les nostres escoles
primeres hi ha, per part deis mestres,

Es

mote

Una vegada refet de Penutjosa impres
sió querm produí veure en mans de una
tendra criatura un 'libre d'estudi tant
plagat de semblant rastellera de disba
rats, quan la lógica exigeix que les pri
meres fonts cal que siguin les més. pures,
vaig començar les meves preguntes so
bre Panalisi de la definició que amb tan
ta exactitut i rapidesa m`havía estat recitada (acceptant aquells elementos» se
sobre-entén.) Doncs bé: les nieves es
perances foren totalment defraudades,
aquella criatura no tant sois notrn sabé
respondre aixó que cal entendre per cos

diaria d'altres molt semblants.

aquí.

transpuant vi

talent, comprensió,— en

tica ?'aquella vérbola infantil. La histo
ria d'aquest cas, dolorosament viscut,
no és la de un cas isolat; amb desil.lusió
creixent n'he anat veient la repetició

un

infantons. En totes les escoles pri
maries es dóna preponderant importan
tres

10 Gener

mes
-

excepcions

entre

de párvuls; aquestes
síssimes en mig de

els nostres rnestres

excepcions honro
una

desorientació

pedagógica tant general i encomanadiça,
s'escriuen i

es

recorden amb el rnateix
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plaer amb que s'escriuen i es recorden
els noms gloriosos deis heroes. Jo per
la meya banda—servo i servaré tota rna
vida en el recó on servo la remembrança
de les belles coses—el nom del professor
que'm dona les nieves infantívoles pri
meres ensenyances.
El meu mestre ha
vía per nom Marián Bordas, era un hu-.
mil ensems que un gran pedagog. Vaig
.estar dos anys escaducers rebent les se
ves
estimables lliçons i no em sabría

privar d'explicar-vos-en quelcom des
prés d'haver-vos descobert el

séu

nom,-

fent arbitres de la meya exactitut els
qui com jo en foren deixeples en aquells
temps de plaent recordança.
Una de les seves lloables practiques
pedagógiques d'estimulant intel.lectiu
la resumiré en breus paraules: tancava
una má i alçant el propi braç enlaire
preguntava: «.?qué hi tinc dintre la má?»
aleshores nosaltres guiats per l'abomba
ment dels dits, comprenent la idea vo-_
/um, anávem llençant noms de objectes
volumetricament semblants, d'entre els
quals dins la classe fos más factible que
el mestre pogués triar, i aixís hi havía
qui, recordant la 'ligó del dia anterior,
deja, un troc de guix, altres que's deixa
ven portar de una superior picardía, pe
gaven

una

inquiridora ullada a l'étagere

hi tenía el Sr. Bordas curosament
arrenglerats un Seguit de flasconets amb
diverses substancies, l'ordre de les quals
ens sablem de cor, i trobant-hi la manca
de alguna, deja: un llascó de tal cosa;
aquesta resposta no plaía gaire per mas
sa completa i, com si rés hagués estat
pronunciat sobre'l contingut, deja tot
seguit el. professor: Sí, senyor, tinc un
flasCó dintre la ma i a din.s hi ha una
cosa que n-o és cap líquid,
sino que és
pols, és 'legre, s'encén amb molta faci
litat i no és catbó, ?qué será, dones? i des
prés de llarga serie de.respbstes amb les
corres ponents de, jo cree el mateix que
un tal o un lasortía el predestinat que•
deja: pólvera i's guanyava el premi ofert
a Pendevinaire. Després el Sr: Bordas
com
a remuneració
a
la nostra fatiga
mental, ens explicava la fabricació de la
pólvora, fent desfilar davant deis nostres
ulls, el frare Schwartz i els séus experi
on

resposta

Goma, Ortopedia, Higiene

corriú de totes les nieves preguntes; «Oh!
la mestra no ens ho pregunta pas, ni

ho ha e-xplicat pas mai!... La mag
nitut del fet va deixar-me atónit i vaig
estar Ilargarnent preocupat demanant-me
quina utilitat cleuría reportar a la pobra
criatura Papendre's de cor aquell seguit
de paraules sonants anib més o menys
grau, i quin desembarraç d'obligació
completa podría tenir la mestra d'a
quest cas al sentir la meravella automá

Cotons, glaees 1 benes
Braguers 1 faixes ventrals a mida

ens
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ments; i d'aquesta manera es complaíen
els nostres desitjos, que com els de tots
els infants, tendíen sempre a tot el que fos

faula, historia, narració. Mes aquestes

na

rracións tant desitjades, eren ensems un
esperó per que dé nosaltres mateixos
sortís ensentdemá la petició de represa
de les conferencies-endevinalles, que pro
gresssivament, anaven guanyant les nos
tres infantines simpatíes. Així D. Ma
rián Bordas, amb ses petites grans prác
tiques, feia despertar en nosaltres grao
nadament una sanitosa curiositat cientí
fica i

la memoria

no

patía

pas

afirmació que ella és patrimoni exclusiu
dels nicis. Whe proposat solament de
mostrar, que la péssima direcció peda
gógica a que mena els nostres infants,
ocasiona en ells un damnós desequilibri
i que la font d'aquests danys rauen els
mestres que desconeixen completament
la psicología dels desvalguts infantons
que a les llurs ensenyances sún sotme
sos.

miradors 'deis

a

lluny de mi semblant pensament,

ben

perqué jo mai he cregut-en la castellana

gens

•

Pintel-ligencia;

bres, aquest de tal any, aquest de tal altre,
com si ho hagués vist. La diferencia és
de
bulto : naveguen en lo arbitran, tot i creient-.
se segurs i ben orientats ; peró resulta que
van d'acord, contra Malone,
en no admetre
l'ordenament d'En Thorpe, i amb Malone,
en seguir-ne'l solo, la
fressa d'ell,
de que la majar part dels sonets fou endre
çada a, o inspirada per, el bell baió, i que,
tots ,els demés són cosa de la dark lady.
Es curiós observar fins on domina; finá
on relliga un valor entes. Són a manta els ad

posposar la memoria

LEANDRE

d'aquest despertar intellectiu, perqué
la retenció del relatat era gimnástica so
brera per qué-fés el séu creixement apa
rellada en equilibri constant amb ella.
No he pretés an-ib tot aixó que he dit
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sonets que han sentit l'erro
manifest d'aquella divisió, i presentit que
deu haver-hi altres provincies en aquell reg
ne ; mes, a la fi, de tortes o de !nortes, la
rodera els atreu i del tot no se'n lleven. L'au

El millor Café és el torrefacte de La es
trella.—Carme (Davant de Betlem).

tor

d'un deis llibres shakespearians més

se

riosos i documentats, Mr. Gerald Ma.ssey."( 1)
sosté que la meitat deis sonets són dirigits
personalment al comte de Southampton,
-

demés serviren per a sonetejar-se
Southampton amb sa estimada, desorés 11-m
11er, Isabel Vernon, aquesta amb Southarnp
ton i Lady Riche, i el comte de Pernbroke
amb la darle lady,... fent Shakespeare de
memorialista, de llogat!
Doncs, bé : la documentació d'En Mas
sey és tant copiosa com la que ara, de fresc,
retreu i comenta Mr. Acheson;
i les solu
cions en són, no obstant, contraposades,
perque sobre amb-dues s'hi sent planar el
prejudici de fa cent anys. Massey no's con
forma, i fa molt bé, amb que mants sonets
que 'ls

Selecta de Sonets de
Proetni de la traducció

catalana, per M.

La sortosa acullida Que obtingué, l'any
passat, ma traducció catalana dé XXIV So
nets de

Skakespeare, rn'ha mogut prosse
que feixuga tasca. De
a

guir l'amorosa més

dins i de fóra de la rnateixa ..A.nglaterra,
m'han arribat encoratjarnents ; rendint-me

jo

a

tots ells de bona gana per

que só agrait, i també

—

Val

a no
a

amagar

dir-ho

—

perque'm convidaven a bodes.
Reprenguí, doncs, l'encisador estudi de
aquella joiería de sonets i Pennoblidora co
•unió amb l'humaníssim immortal ingeni,
fruit de la qual és la SELECTA que veus
aquí : essent selecta i no traducció en bldc
'deis SOnets del mestre, perque a MéS de
quatre, farcits de quid-pro-quo i de jocs de
'lengua no •hi arribo ; perque a alguns els
vé la válua d'.altres valors que no els esté

tics,

mi principalment m'han mogut;
i perqúe són no pocs els qui, donada ja una
nota magistralment, la repeteixen, no tant
bé a mon pobre entendre.
que

.Lluít fóra que'l nostre catalá posseís,
bells sonets, tots els. de Shakespeare ; peró,
tant i Mentres així no siga, ja ofereix la

en•

—

que entre Vells i

de la terça part

nous

passa

la versió deis de major
anomenada,
exemplars .escollits de Cada
serftit, de cada mena de flor, de cada erno
tivitat sonetejada en l'obra completa, que
és molt varia ; seg-urarnent més del que

diuen,

ádhuc

dramdlique.,s

en

—

el reierent

que hi

a

les persones

juguen. Provaré d'es

plicar-rne.

a

judici. Convé fixar-s'hi. Perxó al lector que
M'hagi afavorit llegint, i per ventura recor
di, les «Breus notes d' introducció» que en
capsalen el s XXIV sonets, u prego que les
tingui presents per a evitar-li la fadiga de
repetir, niutatis mutandis, com ara'm con
vindría, l'esbocat allí ; i al que faci de bell
nou coneixença amb l'obra shakespeariana d'
aquest llibret, li recoman°, per via d'instruc
ció previa, que passi els ulls per aquelles
notes, reproduídes a tal intent, com apéndix,
després dels sonets. Dit el qual, i ja situats
uns i altres en paratge conegut, prosseguei
xo parlant del solc obert pel
judici d'en
Malone.

Deiam, doncs,

dos gr.upus: els del bell amie
els de la danza dels ulls !legres (the
Dark
sonets

Lady),

que establí elá dos gru

pus esmentats, comprenent-se

el primer
els sonets del 1 al CXXVII de l'edició d'en.
Thorpe, i del CXXVIII al CLIV en altre.
Aixó suposava que l'ordre que se'ls doná en
en

conscient i arranj.at a dret fil de
dates i materies ; mes com el supósit no.
1609

era

s'amparava de
nets
tesa

cap prova i els mateixos

so

contraclien, promte es refusá la jus
d'aquella divisió, Ilencant-se els més

el

descontents i fantasiosos a seriar-los a llur
guisa; i resignant-se els purs admiradors
a gustar cada peca lírica de per
sí, malgrat
les boires que les envOlten.
Entre'ls fantasisteS descontentá,

exemplificar
a

D'encá que'l gran crític Malone, cent anys
enrera, inaugurá la classificació de tots els

Morera í Galicia

la majoría i empere
visió, sugestionant
sint la penetració d'alguns, prou ben dotats
per a veure-hi. més Ciar, ha obert solc i fet

a

present tria

Shakespeate

co que

dic,

per a
citaré més que
que se'ls arreglá

no

Francesc Víctor-Hugo,
tres parts, boj fent-ne

poemets dis
tints, i el darrer crític arra.njador, Mister
Ácheson (1), qui'ls ha distribuit en set lli
en

tres

en

por dir-se que aaueixa
elemental di

(u)

Lady of Shakespeare's
by_Anhur Acheson:—Londor.,- tgr-3.

Mistress Davenant Me Dark

sonnets,

amatoris fossin moguts per efecte d'home
a home, per sublimada o roenta que sig,ués
l'inclinació d'amic ; i al percebre que la dol
cor pantejanta d'alguns versos cobejava al
tres dolcors, segons natura i llei d-'amant,
rebutja l'atribució d'En Malone... i diu co
que diu, inventant, sens prova certa ni me
reixedora d'acolliment hipotetic, aquell

mitjancería, de poca honor per l'im
mortal actor-poeta. Tot per no acceptar ho
nestament que la genesi d'alguns, de rnolts
ei de

sonets, resta amagada, i per fugir de l'hu
mil senzillesa de creure, quan no s'hi .oposa
el fet

brutal,

que quan

un

home plora o can

ta amb accents fondíssims d'amor

mascle,
cióna al clavant, o al cap o al
cor, o a l'entranya .d'aitals torments. D'on
per mí se'n conclou que'ls modus d'inspi
ració de Shakespeare en els seus sonets no
poden encabir-se en la divisió simplista de
En Malone. Alguns parlen a l'amic i ho re
velen a les clares, aconsellant-lo, gloriant
lo, reptant-lo i absolent-lo, i mostrant-se-li
a tot hora un fervent de cor. Altres es diri
geixen, també sens dubte, a la famosa dama
deis ülls negr:es, la pintura de la qual, se,
gons els sonets, més que d'una dama, sem
és que té

bla que

há,

com

una

d'una mala pecora. Tals hi
els CXXIX i CXLVI, que no són

retreu

sinó genials ullades al món: de la carn i al
món de l'ánima., sens lligam de Darticularis
(u) The secret Drama of Shakespeare's sonnets, by
Massey.—London, 1888.

G.
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quels retalli la pregonesa. 1 els

me

demés,

fi, espressius, xardorosos, bells d'imatge
i de sentit, ni que no sels conegui dama ins
en

piradora, prengui'ls

el lector tal

nin, personalitzant-los

li

com

me-ntalment,

so

al tenor

que li

sugereixin ells mateixos, i guardant
se com de pecar d'aquelles
encongidores
maiástrugues atribucions de que he parlat
abanS. Així no patirá la mena de surt, el
desconcert que produeix sa lectura al llegi
dor desPrevingut, que's pensa ordenat el
que no ho és, i em perdonará l'insistencia
amb que he volgut previndre'l.
*

* *

Mes, no n'hi há prou. E llibre ja citat
de Mr. Acheson, obra d'anys segons ehl diu,
i'm crec que és cert, treu a Ilum una pila
de recerqueá shakespearianes de positiu in
terés.
'Son objectiu, com canta el títol, és anun
ciar que ha resolt el trenca-caps de la Dark
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males arts de piratería ningú en feia .024X
plicació ni comentan, restant a la. fosca -els
motius determinahts d'un tant estrany suc
cés. Bé sospitarien alguns, puix a•mí me'n
donava el vent, que entre la .naturalesa dq
molts sonets i el fet• de publicar-se .d'ama
gat de son autor hi corría algún misten,
no banal, sinó fondo ; pero l'esclariment no

venía,

i

me crec

de

d'.a.queix esclariment
que

és del que avui

ja podeni parlar amb fonament

causa.

Per

damunt,

per

damunt, l'historia

és la

En la «guerra de teatres» que relaten les
cróniques londoneses de les darreríes del
regnat d'Isabel, Shakespeare era el cap i
mantenedor de l'una

banda,

nutrint-se l'al

tra d'universitaris de renom, tot el grec i

llatí deis quals

se

rebifava, enverinát

d'en

veja i de menyspreu al-hora, a la vista de
aquell ingeni camp-erol, que sens passar per
les aules sels

.plantava,

mestre. No'm fa

Lady,

ara

Iler

sinó

a

glorfosa ciutat, tpt i fent-ne
l'elogi, per garrida, ben par-lada i atraie-n
ta, mo. rmplessin. d'un seu fill, de nom també
Guillem, qui s'assemblava més al corne'cliant
de Stratford que a l'hostaler. Mes aixó, que
ja venía corrent per alguns impresos, no,
serveix a•Mr. A.Cheson, sinó de petit reforç
tafaners de la

de les xafarderies que pacientment ha des
nivat, i 'deis fets i textes que análitza, fins
a deduir-ne «sens dubte» la conclusió que

trompeteja
«sens

pulx

el

llibre;

entenent-se

dubte» referint-me a eh l
dubte subsisteix,

per mí el

que dic

nó

a

mí ;

tot i admi

La subtilesa i gran treball esmerçats
per Mr. Acheson. Plaurlem esbrinar-ho si la
naturalesa de ço qfue escric ho comportés ;
mes lo que sí faré, agraint-li que m'ho hagi
rant

permés son llíbre, será recollir, el més con
cisament que pugui, algunes aportacions que
hi he

trobat,. molt substancioses,

per

a

llevar-me
que
d'una caboria meua,

l'ifnpressió de 1609, primera dels

'de

Sh'akespeare,

sonets

l'editá el llibreter de Lon

ldres Tomás Thorpe,

sens

intervenció del

poeta; piraticament, diu_ Massfield ; mes,
del perqué i del ,cóm d'haver-se empleat les

Chaman,

autor

draniátic i tra

ductor d'Homer, i al Reverend Mr. -Mateu

Roydon, canonge de Sant Pau de Londres,
poeteá. de patent. els dos i graduats .a Ox
ford; puix per aquests la «guerra de tea
_

era boj un compte ve11, un plet que
datava. de 1592, en que -.comença l'amistat
entre Shakespeare i el nobilíssim comte de
Southampton, la protecció del qual, notoria

tres»

.

.

preuada, tractá afanyosament d'obtin
dre Cha,mpman,SenS lograr-110_1.es obres que
áfalagava haver pogút °frenar al co,nrle,
degué resignar-se a dedicar-les a «son dig
ne i molt estimat amic mestre Mateu 12.9377
don», matitzant les dedicatories amb
tes fibladures contra Shakespeare li sugerí
el despit. Roydon, llayors, obligat per la
finesa, se sentí com .a propia l'en.emiga de
En Chapman, i -abastant la ploma dels dro
ment

latismes
—sens

dol,

culterans,

donar el noml

plaça.
—un

en

1594

pamflet d'escári

l'análisi del qual assenta principal
tesi Mr. Acheson.
Willobie las Avisa
La Aucella de Vi
en

ment

sa

—

llobi1e, diríem
és
poema d'estrofetes
l'italiana, •Ilarg i pesat, que .silueteja dos
—

un

a

enamorats d'una mateixa dóna, con
juminant-se noms, interpol-lant inicials
brodant cautament alguns fets, per que

arnics

de la malicia descobríssin que'5.
Shakespeare, de Southamptdn,
a qui els sonets han designat per

d'aquella

la dark lady.
El pamflet,

peró, malgrat les estridencies
mondanes que dula adins, no soná gaire.
Perxó se l'edita de nou en 1596-, arnb acla;riments que li afinaven les punxes, l'intenció
més que'l dany de les quals mogué. a Sha
kespeare a tornar el cop, no amb grollería,
sinó a sa manera, finament, graciosament
introduint dos

tipus

cómics

la ja
Penes d'amor per
dudes: Holofernes, el mestre de minyons,
i l'eclesiástic Nataniel, en quins no hi hagué
cortisa inicial que no hl recoriegués a Chap;
comedia

nous en

_

seua

i al canonge fol-liculari.
Així comença públicament i proseguí la
lluita, a cada cop ,més encesa i segons licí
de cada hú, repetint-se les tirades del pam-.
flet amb
de més verí, i les res
man

afegictures

postes de Shakespeare, sempre de l'escena
estant, per boca o gest de personatges seuS.
En els sonets hi há. indici dar- de que, per

:

dique

de Chapman pog-ué
tir l'afalac d'una sospita d'éxit, notant-Ite-:
dors i allunyaments- entre'l noble Mecerles
el pobre cómic, -per?) també s'hi sent que'l
moments, la

caliu

d'aquests s'abrandava esPleridorós.quan

aquells menyá se'n ten:líen, i al veute fla
mejant de nou la valiosa amistat sé '1S recre-'•
maya .1a sang als qui., en vá, veníen
bob;e:jant4a.
-

Gallejaren

-

era aques

ta

Jordi

i

celebrada

segü ent :

joc
esmentar, entre'ls de la colla literata,

sostenint palesament que fou la mu
Mr. Davenant, honorable hostaler de
Oiford, la fama de la qual ja doná peu,
algun temps després de morta, a quels vells

llépols

els

tractava de

un

xic

1598, -per la gloria.n.a

de super-hónies

0.-

que reberen de 'la pu

blicació deis Set llibres de la !liada de Ho:mer, traduits a l'anglés en rumbosos versoS
per Jordi Chapman ; i amb l'estarrufarrierit
deis homérides coincidí, com altré grapat"
de Ilot, l'ap,arició del Pelegrí apassionat, que
des d'ales-hores és
re

ting-ut coM

de

ShakeSpea-:-

malgrat -d"haver-lo rebutjat ell-i haver

conseguit, -per nik de jutge, auel set' noni
fos esborrat de la primera plana. El tal Pe
legrí és

una

volcadura

de mal calaix de

sas

tre, tot ell retalls

d'inepcies i grolleríes d'.
altri, entré les quals s'hi barrég:en, per-a
cohonestar l'autoratge del Ilibré•i
lar l'objectiu de la malifeta, algunes can.
çonetes de -Sh.akespeare„ ja conegudes, i dos
sonets

—

col-lecció

els CXXXVIII i CXLVI de la
que er‘en el pot de la confitura

—

-

.1
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del maliciós impres. Al veure's allí els so
nets, que massa sabría Shakespeare qui'ls
tenía de sa má, no sois patí per sa divulga
ció, sinó perque es vegé traít, i entregat per

.

propia Dalila als filisteus; i a corre-cui
ta, enfebrat per la ferida, escrigué i repre
sena Troilus i Créssida, matant com se sol
dir, amb un sol tret boj a tots sos pardals:
a
l'inflat traductor d'Homer, descalçant-li
sa

-els heroes de coturn i convertint-los en per
sonatges d'una comedia tant fortament hu
la dique, distribuint
semblances entrels tipus més baixos o

mana com

grollera;

a

ridículs de l'obra.;- i a la Dalila deis sonets,
habillant-la de Créssida, amb tota l'amar
gor de la fel que Ji feia empassar.

dique,

La
a

sa

esbravar-se,. respongué

a

moda, editant

amb

•

per

aument

tercera volta

d'

espines

consegüent

(1599) ; i aixís arribaren uns i altres a l'
•esmentada «Guerra de teatres», en l'entre
rnig de la qual reberen greu dany els amics
:del calme_ de Southampton, qui., per tals,
ho

eren

també de

son

cosí i

leader,

el

com

d'Essex. Una intriga de cort, de fons
de les que tant enfeinaren per aquell
temps al hutx(i de Londres, avara en 1601,
te

polític,

perdent-hi el cap el com.te d'Essex i sa lii
b'ertat el de Southampton, a qui li aná d'un
pél que no seguís la malastruga vía de son
prop-parent. Ta.ncat

en

la tristament famosa

Tower, passa mesas i mesos enguniosos,

fins

que li abrí la porta, per mort de la septua

genaria Reina Verge ( 1603) l'agraiment
ben guanyat de son sucessor, el primer Jau
,

I com siga, pacient lle
que el parar-s'hi a que conviden tant
greus fets, ens end.uría molt enllá del fi
que porto en; la present disquisició, prose
gueixo-, sen.s girar .la cara, i d'un tret de
ploma arribo a 1609, que, ja va repetit,
és la data de la primera edició deis so
me

gidor,

nets

de

Shakespeare.
***

•

Campejant Southampton
Cort i amb m:és valiment

de

que

nou

mai,

a

la

repren

gueren .els Irriuls

de nostre gran Guillern
llurs escomeses. Flaquejava tal qual volta
el ban v,oler del comte, assetjat per la mina
incessant deis mala-llengua, perb's refeia

prestament; i en quant a Shakespeare, en
trant de .plé en. el Més glariós
i ferm de.
sa Droducció, ja -boj ni
tórnava. els cops.
Tant desficiava i corpodría a la compar
sa l'una c,am l'altra; i
sig-ué llavors quan,
excedint-se la malicia

a

sí

mateixa,

•

pro

duí el dable escanda' que apareguessin a
un temps, casi al-hora, una quarta edició
de Willobie Itis Avisa.... i la col-lecció com

pleta deis

sonets, a fi i efecte que
aquests declaressin lo que'l pamflet no aca
baya de descobrir, i entre ambdós impre
sos fos contada al carrer, ádhuc per boca
del propi Shakespeare, la materia íntima

8

explotant els

que, de tants anys, veníen

en

vejosos.

val: la vida humana, sobre tot la des:
tinada a les excelsituts, mereix el noble i
decorós acatament d'un major respecte. So
net hi há
no en ma
SELECTA
que m'
se

—

-

explico

doldría mas
rnai fos sinó per ha
ver llevat ocasió a certs estudis
depriments,
deis qui, col-laborant en l'abús de confían
ça de 1609, s'han complagut en accentuar

ni ofereix dubte l'objectiu de la
clandestina aparició deis sonets, ni sorpreri

per

ordre i amb la sobra
de mácules que tant són de doldre.
Els sonets, segons escrigué Meres. en

i per

apareguessin

sens

1598, corríen i eren lloats entrels amics
particulars del poeta ; més ja és notori que
en

ma

privadeses

o

van

a

cau

que

d'orella,

volen, i

els secrets
hi ha quel

no

dir quan,

la cobdicia d'.obtindre ço que
tenen pocs, s'hi afegeix el flairar llepole
ríes. Els Roydon i companyía, per literats

cortisans, vivíen en el rada, en el mateix
món deis amics de Shakespeare. Nciapa
reix, dones,

cosa

difícil,

ans

baldera de fá

a

l'original

ho sóri tant,

no

gratcient les fosquedats
protectorament el desllueixen.

kespeare,

de ma

que

treure-li

en

que

no

s'hagués perdut,

sa

Al veure provat ara
gracies, Mr. Ache
son
que el llibreter Tomás Thorpe sos
tenía tracte estret d'afecte i de negoci amb
els nomenats i arrib altres enemics de Sha
—

s'escrigués, peró

que

crueses
—

a

Aixís i tot, prous n'hi ha

en

ma

que

traducció

regalimen flaqueses, trasmudades per?),
esquisida alquimia d'art, en perles i

que

carboncles;
a no

essent de notar

olvidar-ho,

a

que si

tal propósit,
Shake-ápeare,
sonets, parda

en sa obra gra.n, com en sos
i pinta sovint amb realisMes gens porucs
o incontinents, no hi ha ni un sol tret p-Q-caminós que'n reveli delectació morosa. Ni
de prop ni de Iluny fa bovarysme. «No pinta

adulteris ignocents ni vicis Virtuosos», se
gons justa observació d'En Coleridge. 1 a
l'endevinar el lector que per a Shakespeare
la vida no és' una flor, ni -un frwitr, sinkS
una visió integral que baixa pel tronc ru
crós des *del cimall florit, fins a les ma
teixes arrels i fins a l'humus que les en

cil, el anar-se fent, tres d'ací, quatre d'
allá, amb la col-lecció que publica En Tor

volta i les

phe,

humá; i que quan parla de sí mateix i de
•ses infeccions, apár que ho faci per a gi.7
tar-les fóra, per a netejar-se'n, mitjançant
l'acte abnegat i dolorós de confessar-les;

que

D.6.0

sab' si se'n deixa de perduts

per féra.

Que ni Shakespeare, ni Southampton, ni
els possibles interessats, en sabien rés, ho
prova de cap el contingut anecdbtic d'al
g-uns sonets, per el que de segur

no

hauríen

del pintor

per

no

car sa

nodreix,
se veu

infectar ni per a enaltir lo
ética no ho consent. I aix5

Ji valdrá sempre,
geixen i judiquen

intrus'ió d'algún

nats,

sonet que ja sembla evi
és del mestre, l'insubstancial
i necia repetició de l'acabament de dos so
nets, i els blancs que ha sigut precís am

dent

que- no

plir en algUns versas, sens dubte perque'l
copista no entengué les paraules deí text;
faltes paleses que no enterb'olirfen l'edició
primera, ni l'enteniment deis comentadors
d'allavores ençá, si en ella hi haguessin in

tervingut, d'aprop o de lluny, els que'n pos
seíen. els originals i la clau.
El misten, doncs, que m'encaboriava
abans, per mí resta esvaít, donant_ raó
una mena de escrúpol
que m'assaltá quan
a

escollía els sonets de ma vesió. Massa sé
que, als furonadors de ço que'n diuen
psi
cologíes, els va _bé que l'indiscret robi ins
tantanies a-l'intimitat més secreta; Mes tant'

Cada tarda -Té

once_ t 0

El Saló Inés

INT

elegant

les que semblen tares
que gón• tares del moder

a

volgut veurels en Iletra de motlle ; i
ho prova també el desordre tant notat,
pas

PI'
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en

cástic,

a

en
a

infecte)

front deis que'l Ile
sobre-pinta, '-Condem

capir-lo ni fruir-lo

no

mai.
* *

a

*

Lligant caps i afinant sospites, s'arriba
establir que la producció deis sonets com

pren un període de sis o set anys: mes
ja s'és _vist cóm se Ji perlionga el portar
ne la creu en cfue
pretengueren clavar-la
sos

émuls.

Quánts de trets, guantes espumes foc
follegen per la creació shakespeariana, que
retreuen de la

propia vida que visqué als
sonets!
Sels sent com-vibren ja en les primeres
obres del mestre, i en les de sa darrería,
_

es

percebeix encara son tronar llunyá.L'estil ple d'imatges belles i la dolc.esa

a

la sortida deis teatres

Mend desde 5 pessetes

de Barcelona per

bantfuets

1. lunch-s.

alguns- trasPúen,

.són

se li en van, per que parli el fanc
amb més accent de vida, a humitejar-lo arnb
la sang deis seus records, amb les llágri
mes que li feu plorar la sirena deis u'llg

creadores

els agullons

deis sonets .de vespa.
La dark Zady hi té reflexes vius. D'ella
ha .escrit qué és «una cala en que tothom
navega», que és «una placa oberta_al món
-sencer» ;• i en .la comedia s'hi: troba -áquest
vers

e

pot blincar-la, ni llevar-li
pot Fábit ša infinita varietat.
Altres; sacíen l'apetit que alleten ;

:

a

tot lo món somriu»

.

mes

Fantasieja els
com

:

amors

brodés.quelcom

si

de Rosalina i Biron
real a tall de qüen

ella

no

encén-

la fam del més

rePle.»

Cleopatra la que'ns pinta Shakespea
? Tant mateix no és la dark lady?
«Aixís mai l'hag-ués. Vist! »
diu Marc
Es

I diu Biron :

re

—

«Jo 'estimar ! jo pregar ! jo cercá esposa!
un ser com els rellotges alemanys,
que'rnai van bé, que tot sovint s'espatllen !
-

I encar, co que és més greu, ser
i escollir la pitjor de tres que
talment
tres

com

;

ta, ja net de

escoria:

tota

«Siem remouen, fúrients, sos fets perversos,
contra má furia vull, no obstant, que verici

el sonet CXXXVII i en al
que trobará el lector més en

ma

raó,

que és més noble.

L'acció gran,
•

quinze anys després,
a la posta, no de sa mestría;-sinó del por
-tentós 'crear
quan ja haurá produit Mac
belh, Hamlet, Otkelo, i el Re!
catorze

més la fa la

virtut. que la- Venjança. »:

o

MAGI

MORERA I

GALICIA

:

Pontons,.

setetnbre .de

1913.

isor
Comedia

en

chle,

Nicolai V. Gogol

actes,

(Contimcació)

tíssim Sr. General,—no té el cervell gaire
bé: igual igual era la seva mare.
CHIA STAW:OV.—Sí, efectivament us dema
no la má d'ella. Estsie enaMorat.
BATLLm.—No puc -creure-ho, Excellentis
sim Senyor General.
ANNA.—Peró no t'ho dinen?
CIILESTAEOV.—US ho die sense trufa...
enfollir d'amor.
BATLLE.—,NO goso creure-bo, no mereixo
tanta

honor.

cm negáveu la. má de
4
María Antonovria, estie disposat a fer el día- .1
ble s'ab que...
BATLLE:—No pu.c creure-ho: u.s plan fer
plaSentería, Excel«lentissim Senyor -Gene

CIIL/STAROV.—Si

.

rail

ANNA.— O quin s6e, en bona fe! Fina (pian
tilo han de'repetir.
BATLLE.-L-NO pue crenre-ho.

CHLIsTAKov.— Decidiu: la vida-o la mort?
ara ho vena,- cap de trons, ara
ho veus: per tu aquest compromís de fer es
tar l'hoste afablement ¶de genollons; 1 tu
entrant de bell entuvi, eom una _boja. Té,
mira, et Mereixeríes que jo ara digués que
no: no vals pas aqueixa felicitat.
MAMA —No ho faré més, mamá, no ho faré
més.

CHLESTAROV.—Ddneu-me-la, dOneu-me-lal
Estie dins la desesperança, estic decidit a
tot: quan m`hauré engegat una bala dins el
cap,.us caldrá respondre'n davant del jntge.
Déu meu! Jo, per Déu, no
BATLLE
en tine la culpa, ni en ánima ni en cbs! No
Volguen obrar tal com plaurá
us
a la vostra afable Excel leneia! Creieu, dins
del raeu cap ara... Jo mateix no sé que schi
fa. Estie, ara tam pee com mai ,n`havia estat
encara.

ANNA.'-- I dótags la benedicciói (Chlestá
kov agafa la met de J'aria -47itonóvna i acota
el cap.)
BATLLF...—Dé_11 as beneeixil -peró jo no en
tinc la culpal-lOhlestakov i Maria Antonov-na es besen, el baffle setls contempla.) Quin
diablel En veritat! (Es fréga els une.) Es
besen! Al, Dén meu, es besen! Unes auténti.
ques noviances! (Exclama, botan t de góig:)
Ai•Antonl Ai Anton! Ai batlle! Mira cbm ha
reeixit la cosa!
ESCENA

XVI

ANNA.—Té,

ESCENA XIV
EZs mateixos i Maria Antonovna
tra. corrents sobtadament.

qui en

MARIA.—Mámá, el papá ha dit que tu...
_(Veient Chlestakov agenollat exclaMa0 Ab,
quina. escena!
Arará, —1 bé, qué ne-celsites? Per qué?.
c6m? Quina goáadial Entra sobtadament
dins les habitacions

cota una

gata (Iscalda

-da! I
que bi ha que t'esvera? 1bé, 'qué
et paso, pel cap? De tot en tot cera un ín
fant de tres anys. No es crearía, no es crea
ría, absolu.tament ningú creuría que ja té la
edat de divuit anys. Jo no sé, quan. tindrás
MéS seny, quan te portaráá .cona cala una
senyoreta ben educada, quan sabrás aixó
que són les bones regles i la Seriositat en
l'obrar.

MARIA (llagrimeiant).—Jo...
•

ereu-me,

ma

Má.... jo no sabía..
AxhiA —A tu sempre et saltironen pardals
per din.s el cap; prens- exemple de les filies
de Liapkin-Tiapkin, Per qué te les Mires?
No neeessites mirarles per rés Tens altres
exemples-tens la teva mare da,vant deis
ulls. Vetaquí els exemples que has de se
-

guir:
CEILESTAEOV (agafant la met de la filla)—
Anna Andreievna, no 'as oposeu a la nostra
felieitat, beneiu la nostra-eterna amor!
ANNA (ni eravellcida).—APKI ella.és l'objec
te del vostre...
-

ESCENA xy
Ets mateixosi el Batlle,
fóra

qui entra

corrents,

la

pu.e

vostra Excel-lencia

Per la

meva

honor

jurar-vos, que ni

és veritat ni la meitat
Ells sí que enganyen

d'aixó que diuen.
despenen el polóle. La viuda del sub-oficial
també us ha mentit, eom si jo l'hagués has
tonejadá; ella ment, per Déu,-- ella ment. Ella
mateixa scha bastonejat.
OHLESTAKOV.—A1 diable la viuda del sub
oficial; no és'Pas en ella que jo ara penso..
BATLLF.—No h.o creieu., no ho creieu! Són
tant trufaires... ni un infantó se`ls creu. Ea
tota la ciutát són coneguts per-Mentidera,
de la coquinala ni goso parlar-vos-en: és
tant bruixa eom cap altra semblant .Mai
iniantada el Móll.
Sa.bs quina gran -honor en.s fa
Ivan Alexandrovitx? Ens dem.ana, la má de
la. riostra filla.
-

Els mateixos i

Ossip.

Els cavalls están a punt.
,3LESTAEOV.—Ah, bé... Vaig totseguit.
BATLLE.—CóM? U3 plan. departir?
Cin.st sTAKov.—Sí, departeixo.
BATLLE.--I quita dones, alx6 és. Vos ma
.

teix heu benvolgut al-ludir a... cm seinbla,
al casament?"...
CHLESTAKOV.— Ab, aixb... Jo me'n vaig
només per un minut, per un dia, a cal nieu
onele,.. és un vell ricot; i demit totseguit de
retorn-.

BATLLE..--Excel•lencial Nó cm perdeu!
CHLESTAKOV. —Qué us passa?
BA.TLLE.—Saára els marxants es planyien
a

É

,

el ressó deis liunyans sonets queda es
vaít del tot, perdent-se en l'aire. pur, en les
visions serenes del PrOsper de La Tempes

en

passatgés

davant.
Després,

engányat

Antoni.

-

-

-

negres

«La edat

«Eixa és la flor que

BATLLE.—Elí- el! rhas tornat boja, caro
tona!- No us ho preneu naalament, Excorien

César: inentres cisella la Cleopatra ten,tadora per qui Marc Antoni es deshonrá i
perdé mig Món, sentireu com- les mans

les

mateixes- gra
cies- que fati- enciáador l'enjogacament de
Penes (Painor ,perdudes ( 1592) : mes tam
bé hi fiblen, despuntats per generosa poesía,
que

to.
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BATLLE.—De C245 manera gosóretenir-vós,
esperant el vostre benhaurat retorn.
CITUESTAKOV.
Certament, certament, en
un minut tot ho.arranjo. Adeu, amor -meu...
no, senzillament no p-ue expressar-te...Adeu,
cor meu! (Besa la.met de Maria A.ntonovna.)
BATLLE.—Perb no necesbiten rés per cami?
Em sembla, cona si hagu.ésliu estat servit de
tenir manca de díners?
CHLESTAKOV.—Oh, no, per quW1Pensant
schi na mica.) Sí, pel demé,s, pue aecep
-

-

tar-ne.

BATLLE.—Quants en desitgeu?
CHLISTAKOV.

Sí

dones,

aleshbres megn
aixó és, no dos centl,
sin() qua,tre cents—no val' treure profit dé
la vostra error,—ara se'n poden donar alees
tants, per que faein els Vuit cents justos.
BATLLE.—Totseguit! (Treu de la cartera-)
Tire jnstament paper tot non.
CHLESTAKOV.—Ah, sí! (Pren els bitlletá i els
—

•átt donar dos cents,

,

1.
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Bél Diuen, que vol dir felicitat
els bitllets de banc són bous.
quan
nova,
BATI,Lc.—Cert felicitat nova.
CHLEsTAKov.—Adeussiau, Anton. Antono
vitx! Us regracío molt per la vostra hospita
litat. Us ho confesso de tot cor: enlloc havía
tingut tant bona acollida. Adenssiau, -Anua
Andreievna! Adeu, cor meu, Maria Auto

examina.)

-

novna!
Darr era
LA VEU

DE

?'escena.

CHLESTAKOV. —AdeII, ángel de

ánima, Maria Antonovna!

la meya
LA VEU DEL BATLLE —1 ara? Volea viatjar
en

simple cotxe-correu?_

LA VEU DE CHLYSTAKOV Sí, en tina cos
tum Les mollas em fan mal de cap
LA VEC DEL COTXER —Tprr
Al monys alguna
LA VEU DEL BATLLE.
cosa per eovrir, per exemple, un tapicet.
Desitgeu que us faci portar un tapicet?
LA VEIIDE CFILESTAKO V.—No, per qué? No
hi fa rés; pel demés, si que em donin un ta
—

•.

—

picet.
LA Veu DEL BALLTE.—Ei, Avdotial Vés a
la eambra deis endreços, i porta`n el millor
tapiç,—aquell del to blau, el persa,—au, yo
lant!
LA. VEu DEL COTXER.—Tprr.LA VEU DEL BATLLV.— Quán manea dones
que ns esperem?
Deraá o demá
LA VEU DE CHLESTAKOV.
•

—

passat.
LA VEII DE OssrP.—Oidá. és un tapiç? A
posen-lo de qualsevol manera! Bé,
ara un manat de fenc.
LA VEIT DEL COTXER.—Tprr...
LA VEU DE OSSIP.—Aquí, d'aqu.est cantó!
aquí! una mica mésl bé! s'hi anirá perfecta
ment! (Espolsa el tapi9 ab la md.) Ara
seden., Excel landa
LA VEO DE OHLESTAKOV.—Adeusslau., An
ton Antonovitx!
LA VEU DEL Barm..E.
Adeussiau, Excel
lentissim Senyor General!
LES VEUS DE LES DÓNES.—Adeu, Ivan Ale
xancl.rovitx!
LA VEIT DE C.ILYSTAKOV.—Adeussiau, pa
tita mare! Adeu, tórtora meya!
LA VEU DEL COTXER.
Oixque, coloraes!
(Sona la campaneta; cclu la cortina.)
venre,

—

-

—

ACTE

CINQUÉ

La mateixa cambra.
ESCENA I
El Batlle, Anua Andrcievna i María 2412tonovna.

BATLLE.—Qaé,

knna Andreievna? Eh? Te
Plaavíes m.ai esperat una cosa així? Ja veas
quin magnifio partit, la canalla! Anera, con
fessa-ho francament: ni mai t'ho h.a.víes so
Miat.
Ahir la dóna del batlle i avui ja
feta... uf, la canallal... Amb quín diabla
t'ets emparentada.
AlssA.—No em ve de non; ja m'ho sabía
tela temps. Per tu és una meravella, parque
ets un home senzill que mai ha vist perso
nes de qualitat de bo de bo.
BA_TLLE.—COM si jo mateix no fos persona
de qualitat, caretona! Per?) en bona veritat
c11?-an hi pen.so, Anua Andreievna, quíns
ocells que els dos en.s hem tornat tant de
sobte! Eh, Anna Andreievna? Ens hem en
volat raolt enlaire, els diables l'emportin!
Si., espera, ara els alliconaré tots aqueixos
—

27

amics de sol licituts i denuncies! Ei, quí hi
ha? (Entra un policía.) Ah, ets tu, Ivan Kar
povitx! \Tés, camarada, crida'm aquí els se
nyors marxants! Ara els apanyaré, la cana
lla! Planye's contra mi! Ara velen-los, la
maleida gent jueva! Esperen un pie, colo
mins meas! Abans as he regalat fins als bi
gotis, peró ara as regalaré fins a la barba.
Fés la llista de tots els qui van anar a pla
nye's contra mí, 1 abans que tot, d'aqueixos
escura-tinters que els estilitzaven les sol•li
cituts. I anuncia-ho a tothom, que se sápiga:
mira, digues, quínalhonor ha enviat Déu al
batlle, que marida la seva filia no amb un
home qualsevol, sinó amb ún com mai n'era
nat encara cap al món, amb ún, qui pot fer
ho tot, tot, tot! Anuncia-ho a tothom, que
tothom ho sápiga. Crida-ho a l'arena de tota
la gent, fés brandar les campanas, el dia
bla l'emporti! Ja qué és meu el triomf, vinga
triomf! (El policía se' n va.) Eh, cóm va aixó,
Anua Andreievna, eh? A ón viurem d'ara

enllá, aquí

o a

Petersburg?

Es ciar que a Petersburg. Qualse
ANNA
vol se queda aquí!
BATLLE —Bé, si a Petersburg, que sigui a
Petersbnrg; noresmenys aquí també fa de
bon estar-hl. Pensava, que la batllía ara
l'hem d'aviar al diabla? No et sembla, Anna
Andreievna?
ANNA.— Es ciar, qui parla ara de batllía!
BATLLE.— No és veritat, qué en penses
Anua Andreievna, ara un hora pot
un alt rang, parque eh l és germá, camarada
de tots els ministres, i va al palau imperial,
1 perxó pot combinar una patita empenta
que jó pogués arrocegar me fins als gana
rais. Qué en penses, Anua Andreievna, Pue
arrocegar-m`hi fins als ganarais?
ANA.—Mira quina pregunta! Es dar que
—

copsari

pots.
BATLLE.—I el diabla l'emporti, és magní
fic ser general! Us pongan un cordó de mas
ele a musele... i quin cordó és preferible,
Anua Andreievna, roig o blau?
ANNA.—Es ciar, blau és millor.
BATLLE.—Ara velen que amiga del blau!
També escau el roig. En bona fe, sabs per
qué valdría ser general? Perqu.e si per
exemple has de fer un viatge enlloc,- eo
rreus i ajudants sempre troten davant teu:
«cavalls!» 1 aleshores a les estacions no has
de basquejar-te per ningú, tots tchan d'espe
rar: tots aquets consellers titulars, capitans.
batlles
tu a ningú dónes la més patita
espera. Dines en alguna banda a cá`l go
vernador i el batlle que hi estigui i esperi i
et fa-ci la con! he, he, he. (Riu amb escila.)
Mira la canalla que enllnernador!
MINA. ---"A tu només te pla,u l'indelicat.
Recorda't, que hem de canviar de tot en. tot
de viure, que les teves coneixences des d'ara
enllá ja no serán un jutge-goçaire amb el
cirial te tragines a cagar liebres, o un Zem
lianika qualsevol; al contrarl, les teves 'co
neixences serán homes del comport més
aristocrátic: comtes i tots "gent de saló...
Paró en bona fe que m'esvera per tu: de
tan.t en tant deixes anar cada met, com mai
se'n senten en bona societa,t.
BATLLE.—Bé, i qué? Un mot no mata a

ningú.
ANNA —Sí, estava bé, raentres eres bat
lie: paró allí la vida és de tot en tot dife
rent.

BATLLE.- -Sí, allí, diuen, hi ha dos pei
gobí, tant saborosos que
11/1 se'n llapa els dits qnan secls menja,
ANA —Ehl sí que no somía sinó peixets!
Vull irremissiblement Que la nostra casa si
xets: la Cuita

gui la primera do la capital, í que díns la
cambra hi hagi tal essencia que no
s'hi pugui entrar sense aclucar els ulls.
(Acluca els ulls i ensuma) Ai, que preciós!
meya

ESCENA II
Els mateixos i els marxants.

BATLLE.—Ah, benvinguts, estimadíssims!

(saludant).—Us porten els nos
desitjos, petit pare!
BATLLE.—Ei, tortorelles mayas, cóm anem?
Cóm va la vostra mercadería? Qué, samova
nistes, acanadors, volíeu planye`us? Arxi
MARXANTS

tres bons

-

coquins, protocanalles, piratas de la mar!
Planye`us? I bé, n'heu tret alguna cosa?
Mira, ells se pensen que totseguetit me'l
tancarán a la garjolal.
Saben, set diablas
i una diablessa us rompin les dents, que...
ANNA,—Ai, Déu meu, Anton, i quinos pa
raulotes escampes!
BATLLE (de mala humor).—Ah, no és ara
l'hora de pensar en paranles! Sabeu, que
aquell mateix funcionan i al qual as heu
planyat es casa amb la meya filla? Qué?
.

Ah? Que hi dieu ara? Ara us...! Enganyeu
el poble... Tu, per exemple, fas un contrac
ta amb la hisenda—la trufes de cent mil ru
bles, donant drap consumit, i parque des
préS ofereixes vint arxines, encara demanes
que perxó et donin un premi! Sí, sabessin
que tu... I ell encara remena endavant el
séu ventre: és marxant, no el toquen. Nos
altres,—diu,—no estem pas més avall que
els nobles Sí, noble... Ai, bestia abomina
ble! Un noble aprén ciencias; fins i tot l'a
pallicen a rescola, paró per bona fi, per qué
sápiga tot leútil. I tu qué ets? Comences per
coquineríes, i el mestre et bastoneja per tal
con no sabs enganyar. Ets encara un ma
rrec de no rés, que no sabs encara el «Pare
Nostre», i ja enganyes; í quan el ventre se
t'arrodoneix con un barril i tu t'atapeeixes
les butxaques, aleshores estarrufes el nas!
Veieu, el personatge! Parque t'avíes gola
avall setze samovars al dia, ja estarrufes
aixís el nas? Paró jo, un gargall sobre'l tau
cap i tota la teva importancia!
MARXANTS(saluclant).—Perdoneu nos, An
ton Antonovítx!

A la salida del teatro,
f

r

/

/
/

/

//•

de reunio
nes, de bal
les se cogen
estos resfria
dos tan te
mibles, que
muy amenu
doacaban en

pulmonía.

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
esta desagradable indisposición. Los Pellets
reblandecen el pecho, facilitan la expectora
ción y corrigen la tos. Caja ptas. '50- ne to
das las farmacias.
/1

.

-

_

- -
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BATLLE. —Planye`us? I q uf t'ajudava a co
a tu, quan bastíes el pont i feies un

quinejar

compte per vint mil rubles de fusta. quan
en realitat no n'havies fornida ni per cent?
Jo t'ajudava, jo, barba de boc! Ja no te'n
recordes? Només que jo informés sobre aixó
et feia enviar a la Siberia! Qué hi dius ara?
Ah?
UN DELS MARXANTS Confessem la nostra
culpa, Anton Antonovitx! Satanás ens ha
tentats. Ja mal més de la vida ens plany
drem Exigiu la satisfacció qualsevulga que
sigui, només n9 us enfutismeu!
BATLLE. No ns enfutismeu! Mira, jeus als
meus genolls. Perqué? Perque la sort m`ha
afavorit; peró si la victoria arriba a decan
tar-se una mica del vostre cantó, aleshores
tu, canalla,. m'apretaries per enfonzar-me
—

—

llot

endins,

endins

encara

nominatiu
ego .eo

port.

aeusatiu

datiu
mihi mi
mim

me

eu

mi

yo

cast.
cat.

jo

fr.
it.

mi

—

moi
me

ruin_

cast.
cat

fr.
it.

ella
ella
elle
ella

rum.

ia

ROM.

ac.

te

port.

tu
tu

east.
eat.

tu

fr.
it

—

ruin.

tu
tu

ihli
port.

dat.
tibi

ti

ti
ti
toi
te

tine

port.
cast.
cat.

ille
ele
él
ehl

li (axilc)
lei
eí

fem.
illce
!Vas
chas
ellas
elles
elles
elle
de

tie

dat.
illu (m) (i/) lui (vulg.)

ac.

egli

ruin.

el

(analógie)

ellos

fr.
it.

eux

gli

runa.

ei

ells

—

En la producció d'aquestes formes pronominals s'observa un paral-lelisme amb el
nom, que tren del nom (caballi, casae), les
formes italiana, rumanesa i de Paz (caba
llos, casas) les altres.
De (i/) /orum prové leur fr. (sdevingut
áton), loro ital., lor, ruin.

1." pers.

'

.9.a pers.

Refiexin

port.

te
te
te
te
ti
te ti

/21e
me
me

fr.
it.

mi

ruin.

ma

me

ni

se
Se

-

se
se

si
se

si

Pel pl.

El fr. del Nord. l'it. central i el ruin. pre
senten luí (derivat de illui) /ui que l'italiá
emplea des de antic com a acusatiu i ádhue
com a nominatiu 1 que en francés ha esde
Vingut lo forma tónica línica del masc. sing.
del pronom de tercera persona.

I
et

se
s

ea

nos

2708

as

us

'ene

port.

1.a

9.a

nos

VOS

east.
cat.

nos

fr.
it. (1)

7/OUS

vous

(Ci.)

(vi)

OS

ni

ne

vi

ve

Sing.

Primer

fr.
it.
ram.

(i2) /u (m) (i/)
lo
lo
le
lo
l

hi

ne

cas:

a

MaSe.

(il)

ti

(ji)

los

os
los

—

la
la
la
la

(il)

—

lce

fem.
Zas

(il)

es

_

—las
los
las
les
los
—le
u
_

—

—

—

Zi

—

•

_

i

o

—

o

me

-(1)

El

nel datin.

runa_

té noi i voi

pel

nora.

I

.c

,

pe:is

-

noun

ira=

(1)

En Ita1i. les

han estat

hi

ho

en.

terminant en cons. (o vocal
el pronom es troba darrera
una pausa Abans sois s'admetien les formes
me, te &; ara s'adineten aquestes i les força
des cm, te &; amb unes o altres formes el
nombre de sil-labes és el mateix.
Seeón cas: aca:bant en vocal no subjunti
va, sense pausa entremig. Adhuc aquí po
den usar-se les formes me, te & i les formes
cm, te &.

P.
fem.
la (m)

masa.

cast.

les

subjuntiva.

Por la 3.a pers. hi ha les formes seglients
derivados de l'ac.:

cat.

la

Antiguament la (artiele o pronom) no so:
lía apostrofar-se, per° és costum ter-ho des
de la renaixença; l'han, escoltada Hl ha c:1.sos que la elisió és facultativa; és quan la
paraula següent com_ença amb i, o, u, puix
és m.olt freqüent a Barcelona pronunciar la
a en combinacions com la idea, la orella, /a

subjuntiva)

o

108
le
ele

Poden considerar-se dues classes de pa
raules respecte la forma del pronom que se
gueix: terminades en cons. o vocal subjun
tiva de diftong, i terminades en vocal no

VOS

nos

ruin.

port.

10
1
el

unglada.

?ni

saparegué,

te

m
en.

mi

me

El e-at. en el mateix pot provenir de ille
que de il/u.
El representant cast. de il/u, ello, s'usa
eom a neutre.
L'it. tenía ello, provinent de il/u, paró de

Ine

dat.

ac.

cast.
cat•

•

formesplenes

Formes átones deis pronoms:

?ni

fr.
it.

eles

—

cast.
cat
.

tihi

En el pl. de la primera i segona pers., les
formes novo-llatines provenen de nos, vos;
(1) perb hi ha hagut una tendencia a afegir
el pronom altres; ja els provenIals tenien
nosautri; i tenim port. nos+outros, vos+ou
tros; east. nos-Fotros, vos+otros; cat. nos+
altres, vos+altres.
El pronom que ha conservat més formes
és el de la tercera persona, provinent de
nom.

següents

—

il/os

le

Les formes del east. le, les, han passat
modernament a ac.
La forma del cat. pi les és de l'ac.
Les formes franceses, /ui i /eur, i la it.
/Oro, són les ti:migues transportades aqui.
Formes reduídes dels pronoms —Una ex
pressió llatina eom tu+me+vides és equiva
lent per Paccentuació a la paraula cerebellu,
on se desenrotlla un accent secundan i a la
primera síl.laba; canon les vocals débils si
tuades entre les fortes, i queden cervell i tu
cm veus, o resultant la forma reduída del
pronom. En canvi me+vides, me-Fveus, com
nepótes, nebots. Análogainent en vidio for
ma lo veig, pei•O no(n) lu vidio dóna (sem.blantment a collocare colgar), no 1 veig.
També nos dóna 11S; com bonos fa bons; tu+
nos tu+ns; cona 910 VOS dóna nous, no-l-vos'
dóna no-Fus; ignalment los dóna ls: né, hv,
ho donen respectivament n, y, u.
Aquestes formes reduídes se troben usnals
en catalá ande darrera de vocal quan el
mot anterior i el pronom presenten una ínti
ma unió fonética; pero no sempre qu'é la pa
raula anterior acaba en vocal, com prescri
vi:en els gramátics de la renaixença.
En les altres llengües novo Batines (11evat
el ruin.) les formes redu_ídes han estat gene
ralment substituídes per les formes sill'abi
ques; en catalá (com en ruin.) no solament
han persisth fins avui día, sinó que tendei
xen a eliminar les sil lábiques, prenent alla
vors una e que la fa pronuneiable (com en
runa. prenen un i); d'on: cm, et, es, ens, ells
&, formes dites reforgades. El catalá de Bar
celona, en general, no conserva les
sinó darrera del verb -(portar-me) i
en determinades combinacions prenominals
(me`n); davant de vocal emplea me, te, se,.
lo i n,e, reduídes m`, t'
n'.
En la llengua escrita són aetualment
acceptades les formes:

illcei (vulg.)

masc.

Formes de la segona persona:

(leur)
(loro
(li, 16)

(lui)

gli,

rum.•

Catalana

eia

ches
les
los

li

fr.'
it•

Pel pl tenim:

mie

mine

eu

cast.
cat.

(Seguirá.)

illa

(zi) lis

che
le

port

Trad. C. R. B.

port.

Pl.

Sing.
(i/)

•

.

personal (formes tániques).

Pronom

0.üents:

escolten bé! Jo caso la meya filia no amb un
simple noble qualsevol: miren que la felici
tació signi. compreneu? No espereu acon
tentar-vos amb un moll fumat o un piló de
sucre... Aneu en nom de Dén! (Els marxants
se` n van.)

La tercera. pers. té les formes
peI femení:

XX1

Les formes derivados del ciatin són les se

posaríes

cm

—

Llengua

Cátedra de

i

viga ben pesant assobre
MARXAN I S (s'acoten als peus del Batlle).
No ens perdis, Anton Antonovitx!
BATLLIZ.—»No ens perdis!» Ara somiqueu
«no ens
perdis», i abans qué era? Jo po
dría... (Fent un gest de benevolencia amb la
má.) Bá, Déu us perdó! Proul Jo no cm re
cord° tant temps del mal; peró ara miren,
una

formes

prenor.als primidves

reemplagades per les

adverbials ci

-

no

i vo

A questa 'floja

deja:

-

i

vi.

cm

-

-
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com els antics, em com avui a Barcelo
na. Aquí aixó ja no és indiferent, puix va
ría el nombre de síllabes Hi ha casos que
és evident l'ús de em i altres el de me. fi
ha un CaS que tot aconsella escriure les des
proveídes de vocal; és el cas de formes afi
xades al verb. Si el verb acaba en conso
nant;.les plenes; si en vocal, les invertides
sense vocal. Altre cas és la combinació de
pronoms: me` n; te'l. Pero quan la pa.raula
que acaba en vocal forma part d'un grup
fonétic diferent que el pronom que vé des
prés, aleshores calen les reforgades: el meu
avi el coneix. Altre cas de formes reduídes
és la combinació de preposició i article: con
tra`ls, entreqs.
Darrera de certs monosíl labs, tu, jo, que,
etc., escrivíen els antics les assil lábiques:
tu m dius; aquí es fa facultatiu l'empleu de
in o ent, amb tendencia a les plenes invertí
des, puix així es redueix el nombre deis
-

a

,

i

din cull-e-li. Aíxó passa amb
amb tots. Un altre fet rela
cionat amb aixó és la raodificació de certes
consonante davant ho, hl, puix no diem
pert-ho, com diem pert-aixó, sinó perd-ho,
sense conservar la sorda final.
En les segones persones deis verbs de la
segona i tercera conjugació hí ha una assi
milació amb els de la primera; així es veu
que prenen formes plenes en aquelles que
tenen radical diferent en les. dues persones:
no com se

certs verbs i

no

j port.
portil
e

a

f
se

en

infi

de l'ús mig-eval que l'afixava en altres
temps. El verb pot ésser oxiton o paroxíton,
els paroxítons són de du.es classes, com ceu
-re 1 Vé?2,Cer. Els uns afixen les planes i ele
altres les reforgades; així: portar-me, COSir
les, veure'ls, peró en l'edat mitja vencer-me,
vencer-les. El barceloní ha assimilat vencer
amb veure, i fa vence' m per analogía amb
veure'rn. Alguns dialectes fan l'assimilació
d'una Manera sistemática, 1 fan porta`m,
cosí'l. En un cas el barceloní suprimeix la
r, 1 és quan hi ha diferents pronoms; el pri
mer deis quals és nos, cos o los, així prefe
reix pa3-14 ns-en a parlar-nos-en.
Com que el verb en gerundiu acaba sem
pre en cons., el pronom prea la forma plena
primitiva: no eón admissibles altres formes
com cosint el (que es confondría amb cosint

fa corresponde

Combinacions de pronoms. Pot donar-se
regla que entre consonants de pronoms
es deixa sentir una vocal neutra:
ell
I

tu

Ara sois s'afixa el pronom al verb

1

ni-e

l'ha dona?
l'dónat

nos+lo
-nos

l'ha donat
1 dona

e

ens

los+la
-los
-els

-e-la

-ls

Quan el primer pron.= és me, te, se, la
vocal neutra s'atribueix al primer pronom:
no me la dóna usant me malgrat el no de
davant, que ene faría dir, no cm dóna.

L'inquietist íuriclica,

te-l.)

imperatiu.

La tercera persona del
singular és sempre terminada en vocal; les
del pl. sempre en cons.; la segona pot ter
minar en vocal o en cons. i d'aquí s'origi
nen algunes dificultats.
La segona pers.- del sing. de l'imeratiu
acaba en vocal len la primera conjugació,
en eons. en les altres generalment:
en

porta-1
perb en

culi- lo
barceloní

tem-lo
en

un

aplaudeíx-lo
gran nombre- de

várbs de la segona i tercera

es deixa pero
sentir la vocal neutra entre'l verb i el pro

Editorial

mera.

De la Prernsa

-

Verb

•

per

apbstrofs,
nitiu, gerundiu i imperatiu, diferentment

Quan el primer pronom és nos, vos, los, i
el segón- lo, los, ne, la vocal intercalada s'
enganxa, al segón: ens el dóna; ens en por
ta. Peró quan el segón no pot invertir-se,
com la, les, li, aleshores no es pot atribuir
al primer ni al segón: ens la porta, pronun
ciat ens e la porta: aquí és preferible orne
tre la e.
Qu.an el segon pronom és 1' n' com en ens
l'envía, s'ha fermat ens el envía, que tren
caria la forma de 1' davant vocal, més ad
-miscible que l'altra.
fi 'ha casos especials, com lo-ne, la-ne,
que resolem eserivint Ven; ele antics haurlen
eserit lan trauen, tan trauen; fa estrany da
vant vocal formes com l'he han tret. Podría
resoldre's aquesta difieultat escrivint, l'en
treu, la n'ha treta.
Aixó es relaciona amb l'artiele que cal
escriure davant de certes poques paraules
escrites amb s líquida, com sport. Potser
caldría admetre lo sport, pronanciat le.
Hi ha reduccions que es poden admetre
en el llengu.atge escrit; un cas és la redueció
de la r d'un infinitiu oxiton amb dos pro
noms: portar-nos- en=porta'128-en; -altre cas
és nos, vos, convertit en s: aneu vos-en---aneu's en, anem-nos-en—anem's-en, perb eón
preferibles les formes primeras.
En quant a la grafía es presenten les for
mes sense`l, sense-1, sense-1 i sensel. L'Insti
tut d'Estudis Catalans ha adopta t la pri

-cull-e-1, tem- e-1, aplaudeix-e-l. Sembla
primera vista una substitució de lo per el,
peró no es així, puix si ho fos, dirlem cull

nom;

me

•
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CATALUNYA

Els Técnics
problemes Percepció única en
moviment de la renaixença nostra ?

No és possible parlar de la qüestió jurí
díca catalana, sense fer-se cárrec d'una ob
servació que

se

seus

Es innecessari

li acudirá des del primer mo

recordar

ni

en

tot el

síntesi el

la vida catalana,especia.lment
en els últims quaranta anys:
el fet del re
naixement, és d'aquells que l'ha viscut prOu

ella, per allu
qualsevol que's fixi
nyat que estigui deis seus aspectes tecnics.
Per quina raó, sent de tan.t alt interes lo

canvi operat

referent al Dret, han constituit fins

tothom, els fervents, els distrets i fine elg

ment

en

a

Ibérica, Passeig

01:›Pes

de

ara

els

en

Gracia, 62-BARCELONA

ao111p10t05•

de 1G11-1m0

(ep•IrrairnPas
weiabla et
Vult grane voltuns
Per

Preu de l'obra:

Rüstega
Tela.

de 400

a

500

planes

j

•

13ages

Vieh
cada un, amb paper luxós 1 refinadissima

suseripeió, uagament a la bestreta
Ptes. 35
45

Acabat el temps de la

Rústega
E

Tela.

.

.

suscripoió l'obravaldrá
.

.

bnpressió
Ptes. 45
»
55

30
rezelosos, per que calg-ui explicar-16; i
obstant, havent reviscut tota la vida perque

no

•

és precisament llnima que totalrnent l'in
forma lo que ha reviscut, com si una ba

infranquejable hagués aillat el camp
jurídic, tant no s'ha avençat
ell ni
pas,
que encara és precís,"al parlar de la
qüestió,
rrera

en

un

tfeure a rehuir dates tant llunyanes com la
de 1714, Decrets derogats fa més d'un se

gle,

i

un

conjunt de referencies deis ma-4

teixos dies

que-

en

ting-ué

caiguda.

loo la

de Barcelona.
anomalía es fa Inés g-,reu, si. es
compte, no sois que entre'ls homes
que han fet la renaixença,
entrels cap
en

devanters més entusiastes, n'hi há hagut
.sempre de competentíssims en Dret, sinó
que

els nostres

mái han faltat
jurisconáults per demés erninents, de talent
i voluntat per ningú discutitsi que no han
en

plangut esforç
de

sos

locar _rnagistrats i jutges nous; a ningú se
li ha ocorregut mai, que fós condició d'ells
per a venir a Catalunya el que fossin preva
ricadors; si „no's vol reconeixer de tots, de
la seva imrnensa majoría s'haurá de conce
dir que eren hom.es incapaços de prostituir

rnajor abundarnent, havíen de
judicar aplicant les mateixes lleis catalanes
de sempre; qué hi guanyava, doncs, el ven
la justicia;

per

avençar

a

en

la "ciencia

ambrs.

Sería per demés fácil- fer una llista de
treballs i d'iniciatives cornprovatories ; i no
obstant, amb tota llealtat s'ha de reconéi
xer
i a molt alt honor seu perque és de
molt major rnérit no desmaiar treballant en
vá que aásolint el premi de réXit
que no
—

a

cedor amb el canvi ? Ben ciar ressurt el fi
de l'obra : la finalitat del Dec:ret era-portar

esperit

un

Aquesta

té
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veneeren ;

ánima

°posada

a

informar-la

era
a

presentés en

quadre esauemátic la sunia
d'aqueixes activitats, per ample i indulgent
-que fós el criteri de l'examina.dor seu, hau

ría de reconéixer que

no

correspóri,

no

per

ell ; quan se diu que l'in
les lleis ha caigut presoner
de la Iletra d'elles,. se diu que de lo que.
a

ha caigut presoner, éš de
o enemic del que en la
que les lleis

no

un

esperit estrany

lletra vivía;

són enfilalls de

per.-

textes morts

a

a

ble, i

com

a

el yiu.

seu

Qui penái

un

lo que aquest
lo que vol dir per -a

moment

fet representa, i

en

sistema jurídic

en

un
poble el visqui
desseg-uida la mag
nitut del:Maricament; Peró, ademés, veurá
de Manera inequívoca, quina ha estat la cau

un

corn

a

que

seu2compendrá

sa-d'aquesta excepcional esterilitat;

aauesta

és altra sinó la de °lúe tota l'acció
réalitzada ha -anat fent-se en l'oblit de aquei
causa

no

circumstancia;

xa

arribat

en

l'anomalía de haver

desmemoriar de que el Dret
catalá és el que viu Catalunya.
Es evident que aquestá posició, com to
nos

a

tes aquelles crue's

die-S, té els

i paraules mancades de sentit ; i de vida,
sense un esperit no n'hi há.

prolónglien

per

en

Per aixe no és possible donar un sol pás
ferm en la qüestió jurídica catalana, sen

se remontar-se

-als arcaisrnes del Decret de

riov..a. planta ;ell

fonamentá l'espandiment del

nostre Dret

una

en

desproPorció 'qualsevulla, sinó ?n despro
porció grandíssirná,
lo que ha de ser el
conreu d'un Dret, que'l té COM
seu un po

realitat i aquest supost, hi

subjectes
terpretador de

ren

en

negació,

perque

l'espe

rit que duia, per a nosaltres no era l'espe
rit de Castella, sinó el fervid braó- de des
-

truir l'anima catalana;
negacions, mai
ha sigut possible fonamentar-hi renaixe
ments, sinó debilitats i negacions noves.
1- a força de conviure-hi, tant s'ha infii
trat aquest esperit en els nostres col-legis,.
que riosaltres rriateixos, com si ens hi ha
guéssim ja connaturalitzat, hem arribat a fer
hornenatge a la servitut espirittial a que se'ns
condemnava-;
si alg-ú en dubtés, no ha de
fer altra cosa que estudiar les inicia.tives i
les obres jurídiques troStres,data.des d'allá
i

vors

en

eri totes nó

cepte,

que '1

l'immensa rn.ajoría d'elles

veurá que es parteix del con
Dret Catalá 'no és sinó lo

en

que entre lo que aital

de distancia.

un

•

guit,

magnanimitat, de restablir de nou totes les
lleis nostres; lo que'n restablía, era la lle
tra morta, baix el predomini de un esperit
que era la ftegació de Catalunya.
els lletrats, els jurisconsults i els més
eminents advocadors del Dret, esdevingue

—

han conseguit feconditzar Cap rnoviment.
contrari: si d'una manera gráfica es

ell i resolent-hi tots els

que

la catalana.
Per aixel Felip Y pogué tenir el gest de
una

pastures, i a les vinyes i quintanes snoltres,
i als magátzems curulls de riqueses ; i als
bergantiris que naveguen, i als telers que
teixexen, i a les eres que baten, i qui vegi
un.poble en plena vida i exuberant activi4
abdicar ni de una sola:
seus problemes sense
hegemoníes,
cornpendrá tot se
de les seves

lació deis
amb

Giri's la vista als camps, i a les viles i
ciutats i'masíes catalanes; i a les platges,
als rius enrosariats de fábriques, i a les

tat, amparantise

infiltrar-li

era

administren justicia.

a

nou

la vida jurídica nostra;
desdir la saya de la legiá

que, d'un sistema fosilitzat fa dos segles,
deixen subsistir •els orgues de l'Estat que

Qualsevol que sápiga

o

Decret

és

va

un

tot

en

la

món;

que sospiti lo que

és un régim jurídic i l'importancia que té
per a un poble, compendrá que semblant,
més que negació, oligarquía de negacions,
pot

no

el Dret d'una societat viventa ;

ser

aixó, la posició de l'adVocat catala da

vant deis tribunals és tant débil

:

el

'

vassa-

servitut, lleva tota força mo
efecte,
tant hem anat baixant en_
en
aquesta pendent, que de graó en graó hem.
arribat a veure com la exceláitut de la fun
ció legislativa, per a nosaltres eStá avui 1)4:57
ji
sad.a en ma del primer escrivent de qualse
llatge
ral; i

a

una

vol Direcció, que,

sense

altra arma que les

interpretatives,_ capgira

subtilitats

i

deroga,

les nostres lleis, i desfá les Inititucions,
anib tant franca amplitut, quno hihá borne
deis nostres, per docte- que sigui, que en
pugui dir en un moment donat si una
dispositió concreta és vigent o-nó per a un
ferm
cas.

D'un estat negatiu sois se'n poden recollir
estérilitats: l'atomisme doctrinal, l'inacció
continuada, l'ineficacia én les activifats, no,
tenen

áltre

ofegat

la

nostra-

va

triomfant de totes, i coria -si

fonament que aquest

;

i

hem

com

personalitat jurídica én una
atmósfera de renuncies i distraccions, és ló
gic que lo que poguem esperar-ne no sigui
sine), Pengra.ndiment d'un seg-uit de dificul
tats que cada dia apareixen fent-se -més
nombroses, i que, en canvi, semblen no exis
tir per al poble.
Ehl
seu

pás

no

en

el

hi trobes ni l'obstacle--de veure's

llargs

motius justificats : peró no
per aquest motiu és menys llastimosa.
El ternps

seus

no

passa

en

anYs que'l Drecret de

vá : fa molts i molts
nova

materialment cap efectivitat

;

planta
fou

un

no

té

becret

d'Organització de tribunals, i des de Ilavors
s'han canviat í capgirat les coses tant fo
narnentalment i tántes végades, que ni ras
tre queda. de lo que esiatuí Felip V; mes
el Decret, amb totes Jes seves complicacions
-providencies, no era més que un mecli.
Rés de lo d'aquella época denota en qui'l
firniá, l'estertor de mires que pressuposaría
Considerar-lo altra cOsa. La finalitat que
arnb ell še perseguía, no era certament col.-
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Recomendada. por las Academias de Medicina de París y Barulona, etc., etc.
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Diplomas y medhllas de

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

Oro

»

pertinaz del vientre, infartos crónicos del hígado y bazo, obstrucciones visce
estómago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, congestiones
herpéticas,
amarilla, escrófulas, obesidap (gordura); NO EXIGE REGIMEN NINGUNO
legitimidad, ziffir siempre en cada frasco la firma yrúbrica del Dr. Llorad..., con el esudo e_ car
etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substiLLICLOIleS.
VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES

Combate eficazmente la constipación
rales, desórdenes funcionales del
cerebrales, afecciones
fiebre
Como garantía de
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A.dmintistración

Nadie del-e estar

en

su casa

Calle Cortes, 648
sin

una

botella de agua
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ttant allunyat dels que naturalment deurien
acompanyar-lo en aquesta via, ha conseguit
fins rejovenir les Institucions amb els res

•

plandors d'upa modernitat, que'l
gustos i
van

costums

i

lps necessitats

teix,
seu

sostenir indiscutible l'afirmació del
Dret, i ami) aquest sol exemple,
en

-

liii prou per compendre quin és el natura
líssim camí a seguir per a arribar a la felic;
resol ució del problema.

canvi de
noves
Ji

dictant cada dia.

Tota la

seva

Més, si interessants són els paisatges quo
ha portat a afortunada realització a copia
de bregar arab la naturalesa que n'hi ofe
ría l'eneís, no ho són menys aquelles com
posicions que, com les retolades «A la plat
ja», «Le lapin agile», «En el pare», «L'es
tiu.eig», «Charmeusel i tantes altres, ens
presenten sabiament corabina,ts els elements
del paisatge amb grupus de figures—gene
collocats visiblement
ralment infantils
amb una del:liberada intensió decorativa.
En aquesta mena d'obres s'equilibren i es
compenetren perfeetament els dos aspeetes
més característics de la personalitat den
Torné-Esquius. Cada una de les quals s'ac
Centúa, en altrss pintures, dibuixos o pas-,
tells, segons sigui el propósit que ha guiat
la má de l'artista.

F.

força ha consistit, i consis

MASPONS I INGLASELL

—

•

Torné-Esquius

SCiá

Ex

L'artista catalá que, trasplantat a París,
debla tan bellament consignat en un albura,
que és un regal per als ulls 1 per a l'esperit,

que per ventura n'acaba de regar les flors,
o del malalt que sha
allunyat, deixant al
peu del balancí el llibre amb qué procura

el

va

als dolços indrets de Catalunya,
ha Comparegut ara a la Sala Dalmau
amb un non aplee d'obres seves que són una
vera tentació.
Jo no sé quin eneís tenen les pintures
els dibuixos 'den Torné-Esquías que un hom
&hl eomplau 1 s'hi reposa com en les suavi
tats d'una lectura apacible. I no és pas que
hi hagi afany de literatura en el sentit anee
clótle de la.paraula, amb tot i re,spondre so
vint a tina anécdota. Es més aviat querls
temes eseullits per l'artista, són, abans de
tot i per sobre de tot, temes decoratius, i si
anécdota, hi há, hi és de més a más, COM. a
-elementaao essencial a la einspiració» pictó
rica, en la qual no.ha intervingut per a rés.
Fins sabem d'algun cas que, havent-se-li
trobada de traseantó, ha procurat l'artista
dissimular-la amb el sacrifici d'un detall o
deis que han convingut.
Per?) si en les obres den Torné-Esquius no
hl há literatura en el mal sentit de la parau
la, hi há, en canvi, poesía, cosa mol t dife
rent. Aixis se pot dir elite els espectacles de
la natura,- a Fentrar-li pels ulls i inundar-li
l'esperit, sofreixen una tra,nsfornaació que
els transforma en essencia poética. Fixeu
vos en els seus interiors:—(,Cambra de la Mi
dinette», «Les postres». ,--La cambra trista»:
—repareu els seus petits vergers de torreta
o simplement les seves azrupacions decora
tíves, forMades d'estres d'ils quotidía; ob•
serveu les agrupacions d'infau.ts sobrianaent
apantadea, tant les que són colorides a inten•
ció duna harfflonía general, cona en cerca
de contrasts vistosos; per tot hi trobareu,
ademés d'un espectacie plaent a la vista, un
sentit espiritual. En la taula familiar senti
reu el veinatge de la clóna que 1 ha parada;
en el jardí, les passes fonedióes de la figura

matar la tristesa; en els rotllets d'infa,nts
la ingenuitat que els és propia i la que han
sabut encomanar a l'artista. Perb aixé ho
sentireu per torna, despré 3 de haver-vos
encisat amb la visió i d'havervos-hi compe
netrat; mal con a cosa esse- cial de la pintu
ra o el dib-aix, mai com un d'aquells intents
de «literatura» que's solen trobar en certs
pintors de ctui podría dír-se que, abans d'em
pendre una obra, necessiten trobar el tí tul.
En Torné-Esquius, abans que res, necessi
ta un espectacle. I si des prés no hi traba tí
tul escaient, tant-se-val.L'espectacle hi sigui
i els ulls y l'esperit s'hí compla,guin.

seu amor

ens

-

•

•

'

•

a

L

•

*

En aquesta exposició a les galeríes Dal
presenta l'artista un .bou aplec de te
les, pastells i dibuixos; i aixa fa que un-hom
pueui apreciar-lo en els diferents aspectes
que cultiva dins l'art pietórie, en tots els
quals excel-la. Entre els pastells n'hi há de
deliciosos, representant preferentment els
nobles jardins de Franca, en la reprodue
ció deis quals ha sabut presentar-se`ns amb
plé domíni de la técnica, que li permet do
nar a cada elenaent la ealitat que li és pro
pia i situar-los en sables perspectives, sense
perjudici d'encomanar al conjunt un sentit
de visió poética i de decoració amable. Es
com si en Torné-Esquius> decorador i poeta
mau

«essencialment», hagués volgut probar que
sempre que vol, pinta tant sólid COM pintí un
altre; pero al fer-ho, no ha volgut renunciar
al propi temperament; i de aix.45 vé que finá
en els seas quadres més estudiats del. natu
ral, ha .conservat els dos elements que, for
mant l'essencia de la seva personalitat ar
tística, constitueixen el principal interés.de
la seva obra considerada en conjunt.

*•*

Per?) la visió amablement poética i
sentit decoratin que caracteritzen el conjunt
d'obres aplegades a les galeríes Dalmau, no
són solament avalorades per aquell, estu.di
sólid que hem retret davant deis paisa.tges,
sinó per una delicadesa natural que respiren
totes elles i que ni els temes més relliscosos
consegueixen esborrar, encara que no són
pas aquests els que més eseauen a la manera
de ser den Torné-Esquius. Val a dir per des
cauce de l'artista, que semblants temes
constitueixen excepció, sent un tribut pagrat
a l'ambient artístic dintre el qual es bella
ga i en el qual, per honra seva i de Catalu
nya, sab conservar l'accent de la seva per
sonalitat i el segell de la patria que déu.

anyorar-hi.

Perque aixó sí que ho té en Torné-Esquius:
és essenciaiment catalá i fas al cercar llany
de la patria motius d'inspiració, deixa ten
tar-se sovint per aquelles visions que més
parentiu tenen amb les de casa nostra. Per
aixb veurfeu a can Dalmau interiors parí
senes que semblen catalans i per aix6 hi
veurieu també tantes eseenes populars d'a
quelles que tant poden ser de França cora de
Catalunya, perque són corapostes amb figu
res que són de per tot arrea. corren per tot
arrea o scassemblen per tot arrea.
_Jo no sé si amb tot aixO que acabo de dir,
hauré conseguit donar l'impressió que m'he
endut d una estada a l'exposició Torné, dig
na de ser visitada per tots aquells que velen,
poden i han d'enrondar-se d'un ambient
d'art. Del que estic plenament convençu.t,
és que fóra realment dolorós que l'artista
no deixés entre nosaltres una bona part de
les obres quelas acaba de mostrar.
J.
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