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tes

la

a

provincia

to-

les rernors hi arriben sumortes,

to-

s'aigualeixen, totes les
clarors s'apaibaguen, barrejant-se tot
del benestar vegeen el gris rnonóton
tatiu. I, per aquesta causa, les pedanteles vivacitats

rnitjos-sabis són bonatxaces i
esdevenen gairebe inof-2;msives per cm-

ríes dels

pitjorar el medi, i fins són una de les
notes obligades del panorama local, ignorants; elles rnateixes,

quietuts

din-

per manca

i co-ntrarietats,

del

seu

posit

d'irritabilitat.

Catalunya, sortosament, ja

L'Isele soler.
l'Auditorium.

La nostra aetuaeló

DiSCUrS

llegit

per V Adriet Gual

el ban

en

quet arnb que fou obsequiat veis
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Gene?
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la preinsa

Sobre

la deseentrablza.eión..
El
fracaso del Esta.d.o, per BALDOMERO
—

ARGENTE.
De los centros nolltileolg,

per

Darlo

és

pro-

vineia i reacciona contra aquest deixament

espiritual, peró,

entre

nosaltres,

periode de
liquidació dels vells prejudicis, reliquies
del periode provincia. Les quals reliquies, enfront del resurgiment de totes
perduren

encara,

en

aquest

les energíes de la terra, ofeses d'haver
restat, per lleis gairebé físiques, al mar-

ascenció nacionalista,
l'habitual bonhornía, i, tren-

ge de la nostra

han

Juxov.

no

perduda

petites escenes passionals l'ensopirnent al rnenys semi-secular, esclainusitades.
ten arnb virulencies
cant arnb

iténhe-,-,iksmErgr

AU

u

F

u

ti

V

patina una d'aquestes recrudescencies del rnalgeni de les mitjaníes.
L'espectacle de la nostra cultura ren aiAra

en

xent, la tasca
per

JOSEP

Preu:

CARNER

pessetes

Dipósit: Lluis Gui, Claris, ??

quotidiana, col-lectiva,

destl, .ben orientada, de la nostra
derna escola, excita l'enveja de les

rriomo-

pa-

ortográfiques pels seus
impresos, resulta el sornatent qui torna
d'unes normes
al

braceig i

la cridoria les

a

inertes. I la atávica furor
passa. I penetra

com una

a

carcasses

propaga

es

tots

els

re

oblidades polcines de
altre temps. Adhuc penetra a les nostres

cons

on

restaven

Corporacions publiques, incompetents
per irnmiscuir-se en questions d'art i de
ciencia.

l'Ajuntarnent qui un
d'aquests rnig-sabis preté supeditar les
institucions culturals a les entitats polí
tiques, anc que hi predorninin les baixes
democracies que alguns apel-laren terra
L'un_ dia és

gadct.

a

L'altre dia

cions més

es

al sí de les institu

relligades

amb la riostra

re

prescindir

per
naixenga que s'arriba a
algun dels qui`n tenen l'adrninistració
d'acords ferms presos per. gran majo
ría deis socis reunits en junta reglamen
tara. Adés era a les columnes d'algún
diari que les figures més desacreditades
alga
i estantices del vell art comercial,
creuada contra un pin
ven escandalosa

intel-ligentíssim,

tor

mancant

a

totes les

Ileis de la cortesía i de la gerrnanor gre

rrnal.
Ara és

a

altre irascible
pon i

coincideix amb l'analfabetisme le

rrouxista
tat

Diputació que un
sabi provincia es descom

la nostra

en

fer campanyes

d'agressivi

personal.

De les

quals anécdotes, dignes

de

ser'

racontades, d'aquí un segle, a la seeció
de noves anacróniq-ues d'«El
sulta una vegada rnés confirrnat que. ,11
rnitja-ciencia allunya de la ciencia i que
els

rnig-sabis provincians

turne

antiquades.

La senzilla

publicació

irreductibles enemics

per

lc«Institut

d'Estudis

Calalan,»

cultura nacionalista.

són ele mes

d'una

.veritable
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reintegrant

espa

Peró -,,qué vol dir aixó de

ben es
panyol? ?No ho era per 'ventura i no ho
proba abastament el nostre rei En Pere
el Católic quan, amb els altres sobirans
de l'Espanya cristiana, se cobrí de glo
ria en la batalla del Muradal, més vul
garment coneguda per batalla de Las
Navas de Tolosa? Jo estic que ho era
tant i amb tants drets com el rei de
Castella i com el rei de Navarra. I a l'i
gual que ehl ho eren les seves trapes
catalano-aragoneses i el s- grans capitans
que les comandaven, entre els quaIs_hi
havía aquell noble empordanés, honra
deixeu-me'n envanir—del poble de mon
llinatge, En Dalmau de Creixell, a qui
es degué la victoria per
haver estat qui
combina el plan de Pacció.
Ben espanyol era també—i pla se n'a
labava en la seva Crónica—Pinvicte rei
En Jaume I, com ho demostra mantes
vegades, i entre elles quan, després d'ai
xamplar els límits de Catalunya fins
abraçar els de l'Iberia primitiva, feu al
rei de Caste.11a ofrena gentil—insigne

.

mostra
me

de

Murcia; i ben espanyols

eren,

eh, els catalans
que, després d'acompanyar a Colom en
la •seva aventura heroica, hagueren de
.

pas

més que

Catalunya privada-de tot comerç
l'América, seguint una sort con
sernblant a la-de l'épic aventurer que ni
veure

amb
el

nom

conseguí donar al

món que des

cobrf.
-Si ho hem estat sempre d'espanyolsl
ho hem pogut dir sempre amb la
Mateika- raó -i mai amb menys
que
rholtS qu- e es fan grans bocades- de ser
ho-i se`n 'consideren -gairebé per dret
diví! De cap. a cap dé l'historia se'n tro
ben prou a Catalunya de proves d'espa
nyolisme. No ens vé pas d'avui la soli
daritat amb les .altres nacions hispáni
ques. I cap, d'elles, per •sí sola, s'ha
anomenat mai, ni es pot anomenar, Es
panya; com no s'ho pot anomenar el
nucli d'unes guantes amb exclusió de la
i

es

compenses. 1 aneu a saber si un bon
troç del secret de la guerra dels Sega
dors no rau en aquella injusticia, com'e
sa contra gents que, al cap d'avall, s'ha

jugat l'existencia i els cabáls per
Com se la jugaren els qui,
encara no havía passat un segle de la
víen

Espanya.

caiguela
•

de Barcelona i de l'esclavitut

forc,osa» de Catalunya, preníen
part heroica, primer en la Guerra gran
i després en la de l'Independencia, sen
«certa

i

tint renáixer

ells—i no pas contra
Espanya—l'esperit nacional catalá.
Noresmenys se`ns ha acusat i se`ns
acusa sovint d'egoistes; i aixó s'ha fet
perque. no ens volíem despendre de la
nostra llengua, ni prescindir de la nos
tra historia, de la nostra cultura, del
nostre art, deis nostres costums, a be
nefici de la Ilengua, l'historia, la cultu
ra, Part i els costums deis que ens llen
çaren l'acusado, sense tenir en compte
que llur interés particular els inhabili
tava per judicar serenament, i que si
egoisme hi podés haver en qui defensa
els seus cabals, més n'hi hauría en qui
vol alimentar-los per renuncia d'altri
L'equívoc naix del fals concepte que
es té de l'idea de nació i de voler
consi
derar Espanya com una sola, quan n'es
un bell conjunt. Fals concepte
que s'hau
ría de destruir radicalment, mal no fos
per altra cosa que per ser incompatible
amb l'ideal de reconstituir l'Espanya,
en

on

els defensors del

nacionalisme, acusats de voler escapçar
el territori, som encara més espanyols
pas els que tant s'alaben de ser.
ho. Perque al cap d'avall, segons el nos
que

no

tre

criteri, Portugal forma part inte

grant de

ço que s'anomena Espanya. I
sóls aquell tradicional mal-entés és cau
sa de la seva
separado i perilla d'ésser
en l'avenir la rémora
que deturi possi
bles unions, en les quals entrin totes
les nacionalitats ibériques, disfrutantl.
d'aquelles Ilibertats que mai els hauden
d'haver estat toltes i sense les quals
s'han de veure condemnades a la míse
ra condició de provincies sense
cap
-

perit.
Espanya ja

era

Espanya

quan les ha

cions que la formen eren regides per
distints sobirans. Doncs ?per qué no há
de ser-ho avui que gairebé la seva tota--,'
litat és acoblada sota una mateixa coro
na? I ?com no ha de preferir el príncep
que la cenyeix, ser-ho de nacions liiu
res i prósperes, cada una amb la sea;
cultura, amb el seu esperit, amb la seva„t
llengua, amb la seva ánima, que de
provincies igualades amb un raser
sense altra vida espiritual que l'enmat2t
llevada, ni altra aspiració-que la de fer
la viu-viu?
En Pantiga Roma, el ciutadá no -15-6;
día devenir esclau dintre l'Estat on ha
gués viscut lliure. ?Per qué no ha- d'a
plicar-se el cas a les nacions? I ?qué hi
perdría Espanya en la prosperitat que
aixó reportaría a cada una d'elles, si to
tes plegades i sois totes plegades són1-.1,

Espanya?

ens

Els peras méclks

—

.

s'apropiessin la
repartissin les re

perque altres

gloria del triomf i

ser

d'hispánica germanor—del reial

peró

fadigues,

les nacions que avui

,entés tradicional.
1 veusaquí per

del rei «nostre senyor» Felip IV, quan,
amb ocasió del siti de Salses, els cata
lans soportaren tota Ilei de sacrificis i

nyols.» I com que en aixó no hi ha cap
mal, ens disposem a ser-ho, posant hi
els cinc sentits i tota aquella voluntat
que la cosa exigeix.

°resta.

-

El mal és que 's faci consistir 1. espa
en la renuncia a tota caracte
rística nacional que no sigui una de
deterMinada; en la -sumisió consegüent
a l'esperit
d'altri i en el fet d'acotar la
testa a tota injusticia. I bé n'han sofer
tes els catalans en el- decurs deis segles..
Una de ben típica la trobem en temps

nyolisme

Metges perits i advocats necessiten
preparació científica que ara no te

una

ner'.

Psiquiatría, Criminalogía

i al
materies afins. Açó és de sentit
comú, i amb açó tothom hi está con
forme. L'Unió internacional de Dret pe
nal ha proclamat diverses vegades la
necessitat absoluta d'una formació es
pecial, d'una formació criminalística
pels juristes, i no hi ha obra de Medici
na legal que no digui el mateix referint
se als metges. Mes, fixant-nos en els úl
tims, quí no sab que aquí, a Espanya,
no s'ensenya la Psiquiatría com a ffl.ate
ria obligatoria o voluntaria ni a les Fa
cultats de Medicina? Rés té d'extrany,
en

tres

per

-

formen la que'n viu separada pel mal

Espanyolísme
Ens diuen: «Cal que sigueu ben

a

1914

consegüent, que

encara

siguen

exac

en

els Tribunals

tíssimes les paraules de Orfila: «l'expe
riencia demostra que la major part delsi
peritatges médics-legals resulten in
complets o mal orientats».
Mentres subsisteixi aquesta falta de
cultura técnica, és inútil parlar de dic
tamens pericials únics, de perits d'ofici,
de col.legis de perits i d'altres expe
dients semblants a fi de resoldre els inš
convenients que tothom reconeix a Por-ganització actUal del peritatge médic,
-

Qui sab, s'imposa

a la !larga o a la
La Psiquiatría és per la seva natu
ralesá una ciencia médica i els metges
la farem respectar, la imposarem als tri
bunals només quan en tindrem conei
xements sólids.

ta.

,
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Pel demés, en el camp dels estudis
penals s'han iniciades noves i poderoses
orientacions, que portarán automática
snent jutges i perits a llurs propis domi
nis. Aqueixes orientacions són realitat

algunes nacions pel que
toca als delinqüents joves i als boigs
delinqüents. La qüestió de la responsa
bilitat i del Ilur albir n'es independent.
El concepte antic de la pena desapareix;
els delinqüents, els criminals són persa

completa

siten

en

psíquiques

nalitats

tractament

un

inferiors que

neces

profiláctic, curatiu,

educatiu. Les presons

fi
primordial el cástic i la reclusió sinó el
de "corretgir i minorar els desgraciats
que a elles van., el de convertir-los en
éssers útils a la societat. Per demostrar
les magnifiques primicies que donen
aquests ensaigs primerencs, volem re
sumir part de lo dit pel Prof. Martinaz
zoli, president del Concell directiu de
l'Iustitut pedagógi-c-forense, a la dis
cussió haguda a Milán poc temps fa so
bre la delinqüencia dels menors d'edat,
La Comissió
a l'Universitat .popular.
pedagógica des de l'época de son naixe
ment, el 1899, fins avui, s•ha ocupat de
2.400.rnenors. L'éxit de la prova ha es
tat. sobremanera favorable: del 85 al 90
no

tenen

com

a

d'aquests

nois s'han regenerat,
a
una
cura
d'assistencia amaro
gracies
-sa,
solament el to ó el 1 2 per 70 ha
hagut d'anar al reformatori. Hi há més;
gairebé tots els últims sortiren del re
formatori completament sociables. A ixí
diu el resúm de la diácussió publicát en
per
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els principals diaris milanesos i al Bol
letí de l'Universitat popular mateixa.
Ningú considera ara els delictes com
actes isolats. En llur evolució no es pot
prescindir del estudi biológic de llur
autor, i el susdit estudi ha de tendir, en
tre altres coses, a la possibilitat de mo
dificar el temperament o els instints del
condemnat. paraules del doctor Lacassa
gne en una ponencia presentada al Con
grés d' Antropología criminal d'Ams
terdam; l'obra penal s'ha de convertir
en obra de pedagogía. Aquesta obra
d'educació ha d'ésser obra de tots els
intel ligents preparats, metges juris
tes, gent amb títol i gent sense títol. La
formació dels metges s'hauría de com
pletar a fi de fer-los aptes pel cumpli
ment d'aquesta nova missió. Els metges
actualment no coneixeh l'home, sobre
tot Phome interior, que és la part més
important de l'home. Aquest coneixe
ment és dificilíssim; els autors de Psi
quiatría que presenten l'estudi psíquic
de Phome com una cosa senzilla, se bur
len de Ilurs lectors. Per arribar a tenir
alguna idea, anc que sia imperfecta, de
l'home normal o anormal, honrat o cri
minal, sá o malalt, és necessari indagar
molt, estudiar, un gran sentit crític; i
sempre és de temer que el judici final
sia

equivocat.
JOAN ALZINA i

MELIS

RON BACARDI

tocada de romanticisme abans; avui ple
na de serietat práctica, no exempta. de..
la veritable poesía.
Els nostres capdevafiters, són joves
ja porten bones tongades de lluita.
Mes el temps els du endavant prest
no conservarán altra jovenesa que la del
gor i del cervell per a la direcció, i hau
ríen pogut mancar cossos joves que a_

disciplinats, aportes
les seves ordres
sin llur vigor a la lluita i els nous co-.neixernents i passos gegantins del pro
gres.

-

,

Fins fa pocs anys comptades figures
ompliren amb la seva inagotable ener
gía i altíssima-intel.ligencia, la nostra

política.
Ara, aqueterats

obtingudes en
feccionament de les
els triomfs i tal volta ja en les portes de
ínformar directe o indirectament la vida
de l'Estat, necessiten els seus sustituts
a on les seves mans no puguin arribar i
on la seva intelligencia no es pugui en
tretenir o no sigui apta per manca d'há
bit, o pot ser el dia de demá. hagi de ser
substituida: i on és indispensable fer
obra nava que abans no tenía raó d'és
nostres,
ser i és avui fruit dels triomfs
cul
la
nostra
del grau_d'enlairament de
i que és indispensable omplir.
Per aquestes necessitats és que, en
pocs anys. la Joventut Nacionalista de la
Lliga, ha desenrotllat una obra_ esplén
dida, i com primer fruit polític ha inter
vingut en les passades eleccions amb
gran eficacia, combatuda i parodiada
per altres xorques joventuts: i com a
primers fruits col•lectius ens ha donat
tura

hem dit, el

d'aquest

directe de Penlairament és la propia co
neixença, d'aquí ve el propi esforç per
quali
a treure tot el suc possible de les

çant-lo a un noble nivell en tots els or
dres socials artístics. Malgrat la mur
triuració i l'enve.ja, els nostres edificis
s'alcen airosos.
En el mot europeització, veuen molts,

potser

gran

majoría, l'imitació de les .coses
mes aptes i perfectes que les se
quelcom que ha de venir per medi

d-"altri,
ves:

d'exemple,

per via

L'europeització,

d'imitació.

altra cosa
l'aspiració a enlairar-se al més alt
nivelI de les més florents nacionalitats
que

no-

és

,que

europees,
reetament:

no

ve

per vía

d'exemple

l'exernple és un

d'emulació

emotiu
d'orgull. El camí

tats que

ens

caracteritzen. D'aquí

ve

progrés de Catalunya ha de con
sistir en explorar i explotar les qualitats
del nostre carácter nacional, tant ric
que el

com

qualsevol

altre carácter europeu:
.rnig-dormit i és

més perque ha

gairebé desconegut el

seu

que

segueixen

les

seves

petjades

ens

començant, com
cicle de conferencies
ara

mostrará

d'energíes,

una

esplén

distints sen
resulta de
expontaniament,
tal
com
tits,
desenrofflament
de
les for
la medició i
bé comú i recta di
ces individuals en
recció, la vista fixa a tots els ordres del
en

progrés huma: no sols atenta a. la polí
tica activa de lluita, sino a la política de
sosteniment, de fruit de ciencia, d'art,
de direcció, fOnament d'aquella altra po
lítica, que sense aquesta és inútil quan
cal, després del triomf, construir segu
rament damunt de les ruines -de lo que

vigor.

Per despertar aquest carácter i mos
trar les seves riqueses, s'han desvetllat
els nostres homes que des de fa anys
laboren pel nostre resorgiment. Els jo
ves

Ler

any,

dida revifalla

la constant vegetació dins la
ignorancia del veritable progrés, que
Caraóteritia els partits que revolten al
noltre ideal nacionalista, la regeneració
que l'obra dél nacionalisme ha- inocu
lat olins el cor de la patria, i amb son
exemple dins les patries gerjn--,-.-1n-es, fa el
seu fruit i embelleix tot
nostre,-al

Malgrat

la direcció i per

coses

profondes lliçons;

Fruits de joventut

en

en

tren entusiasmats en la mateixa obra, i
després de treballs donats a conéixer
isoladament com a mostra de valer col
lectiu, la joventut nacionalista ofereix
l'atractiu quadre de conferencies que un
d'aquests dies cornençá a desenrotllarse.
I tota l'obra que vells i joves han dut
a realització, ha estat de joventut, mig

mans han enderrocat per no
ciu, atrassat o corromput.
Després del vigorós sacudiment de
C-atalunya, per a posar-se en la vía del
progrés i del benestar, necessita homens

les nostres

que

siguin

la llum i guía per

aquest progrés
tar.

I aixís

com

a

seguir

encalçar aquest benes
en el sacudiment f6-r-en

homés els facto'rs
seus
aixís la joventut de la Lligats
prepara per a omplir amb talent digni
tat tots els llocs polítics, administratius,
literaris, científics i artístics que es-crea
la

Lliga i els

principals,
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rán, espontanis, a efecte de l'inde
turable creixença: de la major aproxi

VIDES

mació al nivell de la cultura d'altres es
tats. Quant en mesos passats, i ami)
motiu d'una incomprensible relaxació

política d'elements d'«ordre», eren trae
tats els joves nacionalistes de bufats
buits, varem respondre amb el silenci.
Ara, en la calma, ens proposem que-es
vegi l'atapaTment de nostra inflar, la
plenitut de nostra vucuitat.
Els companys que son designats a
figurar en el i.er cicle parlarán a tots
els que el vulguin sentir, que gran plaer
sería que fossin molts i fins enemics.
JOSEP

RUIZ MANENT

M.

L
J. Ruyra.

A Mestre
O poble

amarat

Graciós

com

sol,
gavina

de

una

Que hagués aturat el vol
Sobre Paigua esmeragdina.
O poble arnarat de sol,
Corvat
Tens

com

petxina.

cantaire rierol

un

Vorejat

una

Com

una

1 s'encén
Sa

Que sobre els
1

un

enfairat

Sobre la

mar

rocams

dol

afina;

cimarol
llevantina.

A. MARTÍ

boca

ella, tant,

que

'm

no

p ertoca

Al cap de tanta vida tancada realitza
va's ara la Mística confluencia d"aquests
dos esperits. Per virtut de la pietat sa
via en enraonar, era elevada a flor del
món deis sentits la deu fonda de Páni:ma recatada i soferta, i 1.home s'hi en
mirallava per primera vegada clara
nlent. Al cap d'avall ass-olía sentir el
drinc de les idees propies, ponderades
per uns altres Ilavis, copçades dins'una

el sol

runes:

en

sa

a

que als meY,S UllS éS COm morta
la _forma de cap alira criatura.
»0 ddna que passeu pel foc il`aigua
les ánimes als CiMS de l'alegría!
Per res del rizón tornar en mí voldría.

scil-lumina,

en

fonc

es son

z em

roja Ilum ponentina.

Un con.vent

parlar, que per
Déu,i jo per escoltar la

en

futnerol

quan vessa

a

va

que al baterol

De la onada

se-nt

propia vida imai dec recobrar la.
Des qu'ella
robar la,
fdra de mí de mí`wz condok,
_porta
la expresszó que ,ší há
ella, tant enlaire

blava boirina.

penyal

Un

'airada que les esmentades anterior
rnent, l'admiració de Miguel Angel a
Victoria Colonna, i en un espiritualís
sim sentit la més ben corresposta.
Va ser Victoria Colonna, viuda Mar
quesa de Pescara, la única que amb el
seu bell saber dir en les discussions en
lairades, que Miguel Angel no devía
possek pas com a dó familiar, arribá a
extreure deis íntims racers de Pánima
ombrosa del geni on encara deu haver
hi quedat inconegut tant de misterios
tresor, les opinions que servava sobre
Teología i Art. I Miguel Angel, allavo
res ja vell, se capbuçava
én la admira
ció, i fins dgell mateix devía admirar-se.
I si voleu saber com era aquest amor
per la que -una vegada morta el vell
Buonarotti no gosá ni a besar-li la má,
escolteu-lo:

ma

branqueta coralina.
un

Ja vaig dir que els afectes de Miguel
Angel fugíen dels límits vulgars de les
denominacions (l'amor i amistat, per a
fondre's en una passió d'admirar a frec
de la devoció. Pero encara fou més en

me

Sabatetes, caragol
casa

ne

se

Calamars, rogers, sardina.

Cada

Aquesta

(Continuació)

illés que huzná

gebra fina,
Volivarda i fango!,
Lliris d'aigua i menta fina.
Un liare 1 estret. bdsquinyol
Dolç recés pel qui camina.
Oblades, sart rocarol,
de

MONTEYS.
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e

ánima compassiva que ens les retorna
arnb la perspectiva que ens calía per a
poder-les ben mirar i estimar.

Cada tarda

e

amor,

-

El Saló més

elegant

de

tardana

admiració, diguem..

correspost,

venía

a

donar

una

assedegada i cohibi
da de Miquel Angel, als seus pánics i
desconfiances, als enuigs de la seva
familia que l'explotava, al fracás deis
seus ideals polítics
d'una temporada, a
les venjances deis artistes, al mal som
ni de les seves concepcions més gran.
dioses d'esculptura no pogudes portar
treva

a

la condició

compliment i a les catorze malaltíes
qbe vingueren a fer presa en ell entre
a

temps.

Algunes de les admiracions, diguem
amors, diguem-ne amistats, miquel
angelianes, de les quals hem fet soma pre
ne

sentació,

estaríen prou al

seu lloc en el
cel de les idees, car la bondat no passa
enllá d'un terrer ideal; mes si a algún
amor seu u
pertoca un lloc al cel de les
virtuts práctiques és al que portá a la
familia; que com en un breviari queda
perpetuat en les cartes de Miguel An
gel als seus pares, germans i nebots,
des de les ciutats on visqué allunyat
d'ells. I si anteriorment déiem que en
la pedra que esculpeix dernostra tot ço
que en ell és domini i capacitat, i en les
poesíes hi vessa en planys els seus de
sigs i ço que'l dominava a ell (car hi
havía encara un esculptor mes poderós
que ell dam. unt d'ell i era l'amor cruent,
la enfebradora admiració), les cartes als
de casa seva són document de la senzi
Ila bondat que florint de la seva gran
desa gelosa i cella-junta encara era més
meritoria.

JOSEP
(Pel

text

LLEONART

i per la traducció del italiá de la

poesía)
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Poesíes de Glovanni Pascoli
EL NIU

AMB ELS ÁNGELS

Del selvatge roser, despullat ara,

penja

niu buit, que

un

Eren

temps de Primavera

piuladiça omplía, falaguera,

la

del aucellons que hi
Ara hi resta

qui al

sempre,

I l'ullada
'del cel,

o

:

oronelles,

negres

amb quí ? de quína

mes

cosa

?

riure, així, amb els ángels, amb aquelle,s

boirines d'or i de color de

rosa.

s'allunyá

la terra

en

(Dolcezze)

l'amplaria...

en

VAGIT

marcida

a on

fulla, mentre el vent, calmós,
plany per l'encontrada solitaria.
la

resta
se

riure

va

de sobte :
Va

encara.

:

s'obríen les estrelles

ni's clovía cap fulla de mimosa ;
i ella

severa

vestit d'esposa

son

no

harmoniós

concert

un

morent, i

posa

se

fuit

mes no

ella cosía

decanta, amorosida

es

on

brollá,

para,

no

tremola, bategant lleugera

vent

fugitiu

mare.

flor les liles i olivelles,

en

encara

pexir la

va

ploma, qui

una

somni antic d'una ánima

com

i

en

Mareta... blanca, sobre el llit

(Tristezze)

dorms. Mes quí

tu

blanquíssim

ta cara, abans de rosa,

a

ciolcíssiM ?
qui a reposar

de cansament posa el somrís

SOMNI

Tu dorms:

t'ajuden,
De sobte m'he trobat al
a

casa

Res

meya.

com

al

meus

pare, als

meu

En

d'un llarg
morts,

mig d'una alegría,

sent una

el

una

a

será tal volta,
D'entre

s'estella;

ella

bé el començament ?

o

silenci candi, i

un

del misten,

bri de plor

un

no

CANO
Guait vostra

i ta

veu era

i

perdía

Llunyana, sí,

sobre

casa

tant

mes

jo

llunyana,

un

turonell

ginestres;

refilets d'ocell

per les finestres.

vagarosa

sentía al

cançó Ilunya.na

que la

i entren, amb

llunyana,

verdejant i plana.

mes

era

Dolç és dormir, mesclant la sbn al

d'amor,

les oronelles, i sentir l'encant

cant.

que el dolcíssim
en

de llur xerrada

plant.
al trenc de l'auba; i quant direu,

EL ROSEGÓ
Sois per tu l'ha .guardat. 1

es

moría

un

Q-uína

en

fillet,

son
tu

lit, desanada,

—Sí, sí, dirán,

esguardava,
de

plorar,

no

es ver

van

cabell blanc

—

:

—

veus

raquí

tot

Les mares, sobre tot

no

hi há

en

llur testa

somníen que, al jardí,

faixes de Ili.

i de fam, i d'amor

l'humil rosegó,

d'un crit

estenent, d'una blancor- xelesta,

MARTA
mes

es ver...—

l'auba, quant encara

soninis rossos, que

bací de pa dur,

infant... esguardava... i morí

petit

és sola ?

Són entregades

dormíeS segur.

del llit del dolor

trenc de

—Sembla i

un

son

no

sembla dormir dins les parets tancades!

a
un

ver,

es

ja

alegre yola

que

fam que ha passada!

Li restava

ver, que nostra vida

;

pel

petit rosegó de pa. eixut.

Se moría
tu, el

—es

pobre angelet, l'ha volgut.

Mira'1! res més tenía
que

cant

del rossinyol! Haver baix la teulada

cor

rn'entrava al cor, i s'hi Moría

per tu,

sent.

DE NOCES

sobre estepes florides i
Cantar el jorn t'oía. Venturosa ?

per l'encontrada

se

l'he vista.

LLUNYANA

se

dormí,

(Finestra 11-laminata)

escudella...

una

(Tristezze)

Cantaves,
llunyana,

un

dolcesa trista

—Mare!—Es allá... t'escalda
Pobre mare! i

casa

de callar.

amorosa

tornat.
veu

angoixa,

Tota

I tot albeja i calla tot. La fi

viatge,

era

cor

blanqueja.

tot

fa senyal

mudat.

era

Cansat. tornava,

vilatge,

meu

els coxins

vora

ANTONIA

SALVA, trad.
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contrades, que en aquelles on els homes
són grollers i selvatges; i conclouen en

De Leopardi: Elogi deis ocells
poquet donant-se

a escoltar i pensar,
i
deixant la lectura, posa lila a la ploma, i
en aquell mateix lloc va escriure les co
ses que segueixen.
Son els ocells per natura les més ale
gres criatures del món. No dic aixe) per
qué si tu els veus o sents sempre t'ale
gren, mes crec que ho son en sí rnatei
xos, volent dir que senten jocunditat i
leticia más que cap altre animalet. Per
qué els altres comunament es veuen se
riosos i greus; i molts d'ells fin's sem
bleri malincónics; rares voltes fan se
nyals de joia, i aquests solen ésser pe
tits i en breu manera, en la ma-jor part
de llurs gaudiments i delectances, no
fan festa, ni significació alguna d'ale
gría.; de la verdor deis camps, de les
obértes i encisadores vistes, deis sois es
pléndids, deis aires dolgos i trans-pa
rents encare que'n siguin delectats, no'n
solen donar indici de per fora: feta ex
cepció de les liebres, de les quals se'n
diu que a la nit," pel temps de lluna, i
més encare de liuna plena, salten i ju

plegades, i es coMplauen d'aquella
claretát, segons escriu Xenofon.
Els ocells es mostr-en en general ale.
gríssims per l'aspecte i els moviments;

guen

d'altra cosa prové aquella virtut que
tenen de contentar-nos amb la vista,
sinó de que Ilurs formes i Ilurs actes
universalment són aitals, que per natu
ra demostren habilitat i disposició espe
éial a provar gaudiment i joia: la qual
apariencia no és de reputar van-a i enga
nyadora. Per cada delectació i contenta
ment que tenen canten, i com major sía
aquest contentament, més dalit i més es
tudi posen en llur cangó. I com sía que
bella part de temps canten, es dedueix
que ordinariament .gaudeixen i están de
bon humor. I si bé és de notar que pel
temps de l'amOr, canten més bé i més
llargament que mai, no és de creure que
solament les delectances erótiques si
i

no

-

encara essent

cornanen

miqueta de la civilitat de

una

bornes a les quals contrades són
habituats.
O que aquests diguin veritat o no la
diguin, cosa certa és que fou notable
proveiment de la natura l'assignar a una
mateixa mena 'd'animals el cant i el vol;
en.guisa que aquells que teníen de di
vertir els altres vivents amb llur veu, fo
ssin ordinariament en lloz elevat, on la
rnajor es
veu s'espandís al voltant per
major
nombre
pai, i arribés a
d'oidors;
i en guisa que l'aire, el qual és el ele
mera destinat al se), fos habitat de les
criatures vocals i musicals. Verament
gran confortanga i delectació, senten,
al Meu Paren, no. menys éls altres ani
mals que els bornes, escoltant els cants
deis ocells I aixó em penso que neix
principalment de la suavitat del só, per
más gran que sia, ni de la llur variació,
ni de l'escaient canvi; sinó d'aquella sig
nificació de leticia que per natura, conté
el cant en general, i especialment el cant
deis ocell.s. El qual és, com si diguessinr,
una rialla, que I'ocell fá quan es trova
bo i content.
Fins es podría dir en alguna manera
que els ocells participen del privilegi
que. el home té 'de 'riure: el qual no's
troba en els demás anirnals; i per goyen
sanen aIguns que així com l'home és cle-finit per animal intel.lectiu o racional,

guin les úniques que els facin cantar.
Perqué es veu palesament que quan fa
dia seré i plácid, canten més que si el
dia és fosc i inquiet, i quan fa ternpesta
callen, com en qualsevol altre perill o
temor que sentin, i passat aquest, tor
nen a
cantar i jugar els. uns amb els
-

altres. D'una manera semblant pot veu
re's que es serveixen de la cangó, dema
tinet al despertar-se, i a aixó s'hi senten
inclinats, part per l'alegría que tenen
del dia novell, part per aquell plaer que
és generalment en tot animal, de sentir
se *per el somni restaurat i refet. També
s'alegren molt de la bellor del paiSatge,
de Paigua pura i lluent, del verd gentil
de les valls. En les quals coses és nota
ble que go que a nosaltres ens sembla
agengat i agradós, a ells també els 'ho
sembla, com s'endevina pels enganys
que.els fan caure dins la xarxa i Ja tram
pa deis ocellaires i cagadors. I hi há llocs
del camp que per llur condició són més
visitats pels aucells i hi canten amb més
fervOr i assiduitat. Mentres que els al
tres animals (fóra d'aquells domesticats
ilabituats a viure amb els bornes) o cap
o molt
pocs, fan aquest judici que fem
nosaltres de rescaient i bellesa deis in
drets. 1 no és "de meravellar-se'n: ja que
solament són delectats de go que és na
tural. Ara que en aquestes- coses, una
gran part de go que iaosaltres diem na
tural no n'és; más aviat podria dir-se
artificial: com, els camps laborats, els
arbres i les altres plantes educades i dis
posades en orde, els rius estrets entre
certs límits, i endregats a certa corrent,
i altres coses per l'istil, no tenen aquella
Manera d'ésser ni són en restat que na
turalment hauríen. De manera que la
vista de cada pais, habitat de qualsevul,ga generació d'homes civilitzats, encar
sense fer consideració de les viles, i al
tres llocs on els homes es reduéixen a
viure plegats, és cosa d'artifici i molt di
versa de go que per natura sería. Din en
alguns i aixó vé molt a propósit, que la
veu deis ocells es més gentil i más dolga
i el cant más modulat en les nostres en

1C A MIES T., Ak

Garantía absoluta

en

TELI»iNivirst

tots els

obleetes

•

lliures, s'en_

que els ocells,

aquells

Amelius, filosop solitari, llegía un ma
tí de primavera, assegut a l'ombra, en
una casa seva de poble, quan fou atret
pel cant deis ocells camperols, i poc a

1914

podría

definit

noresmenys ésser suficientment
per animal que té la facultat de

riure; semblant-los que la rialla
propia i particular de rh.ome

era

tant

la
raó. Certament cosa admirable és aques
ta, que en rhome, el qual entre totes les
criatures és la más escarragada i mise
rable, s'hi trobi la facultat de la rialla,
agena als demás animals. Admirable en
cara és rus que fern nosaltres d'aquesta
facultat: perque es veuen molts en qualf
que enutjosíssim accident, altres en gran
tristesa d'esperit, altres que es pot din
que ja no tenen cap lligam a la vida, cer
tíssitns de la vanitat de tots els béns hu
mans, incapacitats per tota joia, i pri
vats de tota esperanga, i no obstant, els
veiem somriure. Així, quan millor co
neixen la vanitat dels béns predits, i la

g

>Te°

com

ao

Eeonomia

en

els precis
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rhalaurança, i quan

menys

esperen, i

goig; tant
aquests
particulars
bo
majorment solen
menys encara són

inclinats al

inclinats a la rialla. La natu
i els principis íntims i ma
ra de la qual
neres, en quant a sí i en quant aquella
part que consisteix en ránim, apenes si
definir i explicar, sino dient
es pódría
que potser la rialla és una mena de fo
llía no durable, o desvarieg i deliri. Per
qué- els homes, no essent mai satisfets ni
rnes ésser

delectats de ninguna cosa,

no

poden

te

de riure que sia justa i de raó.
nir
Encara sería curiós d'escatir, a on i en
quina ocasió més versemblantment l'ho
me fou inclinat per la primera volta a
conáixer i a fer us d'aquesta potestat
seva. Perqué no hi ha clubte que eh, a
l'estát primititiu i selvatge, es demostra
pel més seriós, com fan els altres ani
máis, i fins malincónic a la vista. D'aquí
'que jo tinc l'oPinió que la rialla, no sois
apareix al món després del plor, a la
qual cosa no es pot ter cap controversia;
sinó que l'home penés per un bell espai
de temps abans de experimentar-la i
sentir-la. En el qual temps, ni la mare
somreia al infant, ni aquest la reconeixía
amb el somriure, com diuVirgili. Que
si avui, al menys allí on la gent és re
duida a vida civilitzada, comenten els
homes- a iriure poc temps després de
nats, ho fan principalment en virtut de
l'ex-ernple, perque veuen altres que riuen.
I creuría que la primera ocasió i la pri
mera causa de riure fós la ubriaguesa;
altre efecte particular i propi de la es
pecie humana. La ubriaguesa tindría
origen molt de temps abans de quels
homes pervinguessin a cap mena de
civilització; perqué sabem que quasi no
es troba poble tant primitiu, que no s'ha
gi proveit. de qualque beguda o altre
manera de embriagar-se, i no la solgui
ular cúpidam.ent. De les quals coses no
cal meravellar-se'n; considerant que els
hornes 'com són molt más desgraciats
que tots els altres animals, encara sen
ten delectança más que qualsevol altre,
de cada desenutjosa alienació de la rnent,
de l'oblit d'ells mateixoá, de la intermi
causa

•

tencia,

per

dir-ho aixís, de la vida:

AGUA

on

ja

71

bé interrompent- se o per qualque temps
disminuint en ells el sentit i el coneixe
ment del propi mal, en reben no petit
benefici. I en quan a la rialla, es veu que
els selvatges, encare que d'aspecte seriós
i trist en les altres estones, solament en
l'ubriaguesa riuen profusament; parlant
cantant molt más del que dona llur con
suetut. Peró d'aquestes coses tractaré
más llargament en una historia de la
rialla, que tinC l'ánim de fer: en la qual,
quan hauré cercat son na.ixement, se
guiré narrant els seus fets, els seus ca
sos, les seves fortunes d'endavant a en
darrera fins al nostre temps present; en
el qual es trova essent en un digne i
major estat com mai no foil; tenint un
lloc en les nacions civilitzades, i fent un
ofici amb el qua- l supleix en alguna ma
nera el paper que en altres temps repre
sentaven la virtut, la justicia, l'honor i
altres s:emblants; i en moltes coses po
sen
fré i espantant els homes en llurs
males obres.
Ara concluint del cant deis ocells, dic
que ja que l'alegría vista i coneguda en
altri, de la qual no sen sent enveja, sol
comfortar i alegrar; molt lloablement la
natura proveí que el cant deis ocells,
el qual és demostració de leticia, mena
de rialla, fos públic, on el cant i la ria
lla deis homes, per respecte a el restant
del rnón, són privats: i sabiament dis
posá que en la terra i en l'aire s'hi es
campessin animals que tot el dia Ilen
çant veus de joia solemnes i ressonants,
aplaudissin a la vida universal, i inci
tessin als altres vivents a la jocunditat,
fent testimoni perenne, encar que Cals,
de la felicitat de les coses.
1 que els ocells -siguin i es mostrin
més alegres-que els altres animals, no
és sense gran raó. Perque verament,
com
al principi deia, són d'una millor
natura per gaudir i ser feliços. En pri
mer
lloc no sembla que siguin dispo
sats a aburrir-se. A cada moment can
'den de indret, passant de país a país,
per llunya que sia, i de l'infima a la
rnés alta part de l'espai, en tant poc
temps se vulgui i amb una admirable
facilitat; veuen i proven en la Ilur-vida
-
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4- PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO
Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos del hígado y bazo, obstrucciones visce
rales, desórdenes funcionales del estómago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, congestiones
cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófalas, obesidap (gordura);-NO EXIGE -REGIMEN NINGUNO.—
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car

Administración: Calle Cortes, 648

Nadie debe. estar

en su casa

sin

una

BA R CE LONA

botella de agua RUB1NAT-LLORACH

infinides i diversíssimes coses, exerci
continuament llur cós, .dedicant-se
completament a la vida intrínseca. .Tots
els altres animals una vegada provekles
llurs necessit its, amen estar-se quiets i
ociosos; cap, fóra deis peixos i'd'algún
volátil insecte, va llargament en cursa
tant

deport. Així Phome silvestre, Si
s'exceptua el cercar de dia en dia les se
ves
conveniencies, les quals volen un
petit i breu treball; si ja no és que la
tempestat o alguna fera o altre. Ocasló
fatal no l'amaga; apenes si té esma de
moure un pas: ama principalment l'oci
i la negligencia; consumeix tot el sant
dia assegut neguitosament i en silenci
en
la seva grollera cofurna, o en .els
avencs, esborancs i cavernes de les ro
ques i les penyes. Els ocells, al contra-7per

poquíssims

resten en un mateix llOc;
i venen sense cap necessitat, usen
el vol per diversió, i tal volta allunyánt
se centes de llegües del
lloc on solen
dormir, en arribant al vespre hi tornen
com si tal cosa.
Fins en el petit espai
de temps que están en un rnateix lloc,
tu no els veurá.s mai quiets, sempre es

ri,

van

giren, s'estiren, s'arroncen,

es

saccegen,

s'estarrufen; amb aquella aixeribiMenta,
aquella llestesa i agilitat de moviment
que no es pot explicar. Després que l'o
cell ha sortit de l'ou, fins que li arriba
la mort, treient el temps de dormir, no
está quiet un sol instant. Per la qual
consideració sembla que es pot afirmar,
que naturalment l'estat ordinari .deis
altres animals (amb l'home i tot), és la
quietut; el deis ocells, el moviment.

qualitats

A aquestes

i condicions ex
les intrínseques, ço
és, del esperit; per les quals són de la
mateixa manera millor disposats per la
felicitat que els altres animals. Tenint
una finíssima orella,
i la vista perfecta
(de tal manera, que nosaltres amb prou.
feines ens en podem formar proporcio
nada imatge), per les quals potencies
gaudeixen cada dia espectacles immen
sos i variadíssims, i d'enlaire estant des
cobren, en un sol moment, tant espai
de terra, i distintament veuen tants pai
sos, tants, que la nostra ment no pot
compendre de cop i volta; d'aixó s'infe
reix que deuen tenir una gran forga i vi
vacitat i un molt gran dó d'imaginativa.
No d' aquella imaginativa profunda,
férvida i tempestejada, com tingueren
Dant, el Tasso; la qual -és funestíssimdó
i principi de sol.licituts i greus i perpe
tues angoixes; sino aquella rica, varia,
lleugera, inestable i infantesca; la quál
si que és llarguíssima font de pensaments
alegres i agençats, de dolços erros, de

ternes corresponen

delectances

majar i

vares

más

i

confortaments; és el

fructífer dó que la

s'ha servit de concedir
manera
que els ocells

a

natura

ánima viva. De
participen d'a
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questa facultat, llargament, ço que és
bo i és útil a la jocunditat de l'anima
sense, pero, participar de ço que és cau
sa de pena i perjudici. I com són abun
dants de vida externa, així mateix en
són de vida interna: pero en guisa, que
tal a.bundor resulta per llur benefici
contentament, com passa en eis infants;
no per mal i gran miseria com
per la
majoría deis homes. Perque aixís com
l'ocell té una semblança amb l'infant
per ço com és aixerit i movediç, sembla
que s'ha de creure que també la té en
les coses de l'espera. Si els béns de la
qual edat fossin comuns a Paltre, i els
mals

lla,

rnajors

no

en

potser l'home

més

aquesta que en aque
portaría la vida amb

paciencia.

A la meya manera d'entendre, la na
tura deis ocells, si bé la mirém, guanya
en perfeccions a la deis demés animals.
Per via d'exemple, si considerem que
l'ocell venç de molt als demés en les fa
cultats de veure i oir que, (segóns l'orde
natural, pertanyent al genre de les cria
tures anirnades) són els sentits Drinci

Dais; d'aquesta

manera es

segueix

que

la natura de l'ocell és mes perfecte. En
com
care més,- sent els altres anirnals,
més endavant he escrit, inclinats natu
ralment a la quietut, i els ocells al mo
viment; i el moviment essent cosa més
viva que la quietut, car en el moviment
consisteix la vida, i els ocells són més
abundants de mobilitat externa que cap
altre animal; i d'altre banda, essent més
dotats de vista i orella i que só-n les Drin

De

Fates

5.(<>

cle

tota

la vida.

Treball
mes

qui porta a una eterna
Dreveiern que aiyis anirem

la in.quietut
I

pot

és aquest

ser

de

sense

major

agu

major perfecció; també d'aquesta

vida és
manera

es

sigui

ocells
passar

en

dedueix que la
mes

perfecta. I

deis
s'h.a de

natura
no

silenci que els ocells són

igual

aptes a soportar el fret i la calor;
sense intervenció de temps
entre l'un i
l'altre: perque veiém manta volta, que
de terra, en un dir Jesús! volen a una
part altíssima de l'espai, que no cal dir
que és lloc estremadarnent fret, i molts
d'ells, en Doc temps, atravessen volant
els més diferents cIimes.
Per acabar, així com Anacreon cobe
java poder-se transformar en espill per
ser continuament mirat d'aquella que ehl

ment

estirnava, o en faldilleta per cobrir-la, o
en ungüent per ungir-la, o en aigua per
el
rentar-la, o en cinyell per estrénye
sí, o en perla per portar al coll, o en
ser trepitjat de son peu;
semblant
jo voldría, per
d'una manera
una miqueta de temps,
ésser convertit

calçat sois

en

i

ocell,

per

aquell

per provar

alegría de la vida
JOSEP MARÍA

contentament

seva.

DE

SAGARRA

(trad.)

El millor Café és el torrefácte de La es
trella.—Carme (Davant de Betiem).
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lant notes, hay= assolit una mica de
repós espiritual. Mes sois és estat per
rependre forces i Ilençar-nos altra vega
a

seva

tin

bre, l'aigua qui assacia. Sois en aquests
darrers anys, lligant lectures i acurnu

inquisició.

per la

tant per sí, com pels
efectes que d'ells s' originen interna i
externament en els animals.
Ara, si la vida és cosa rnés perfecta
que el seu contrari, al menys en la vi
vent criatura, i si major quantitat de

PedEg

No pensern dir rés del tot desconegut.
La nostra tasca fou en un principi tasca
de construcció, peró de propia, d'íntima
construcció. Treballant en el can-ip de la
Pedagogía des de fa molts anys, sernpre
haverri cercat sens trobar-la en cap Ili

da

cipals potencies,
desa i mobilitat,

valor definitiu:

algún valor relatiu,

que

li donen, rnés que altra cosa, l'abandó
están encara els Dro
en que han estat i
1 per aixó el Dubli
Dedagógics.
blernes

científica

vegada algú hi trobará coses
siga una sola idea,
sempre será un bé, un petit bé, i una
*da, una Detita ajuda, a l'obra con s
quem. Tal

de valor. Encar que

tructiVa de la riostra patria.
L'ES COLA
Les paraules neixen de la necessitat.
Cada una d'elles és el símbol de un es
tat interior de l'home. Els agents exte
riors, el temps i l'espai, han anat alte
rant la part més vaga deis seus ele
ments. Deró gairebé rnai arriben a des
truir l'ossada que conté el mol' del seu
valor prirnitiu En tota paraula actual
hi trobarern el que fou son valer origi
nari; i, per consegüent, el que més
costa a la veritat, una volta despullada
del ve,ztirnent exterior.

1914

La nostra paraula escola procedeix de
schole, conser
una altra paraula grega,
vant-ne els mateixos elements fonamea
tals.
Mes Pantiga signifieació no era idén
tica a la d'ara. Entre els grecs equivalía
demostren plenament les
a oci; el qual
correSponents
als mots derivats:
idees
•

scholaPso, estat ociós;•scholasticzts, ociós;
sch,olasteri, lloc destinat al oci.
El Ilatí Vitrubi, escriptor i arquitec
te, ens diu que escola és «la sala de les
termes destinada a esperar per entrar al
y

ban.y». Ciceró escriu que és «tot ço que
se refereix a ocupació literaria». I Plini,
compren en aquesta definició el jóc.
Es curiosa la evolució que ha seguit
aquesta paraula des de el seu primitiu
valor, al valor que actualment li do
nem.

L'horne grec, mogut per aquelles for
internes que construeixen les nacio
nalitats, passa de simple home a ciuta
da, dividint la vida en dugues: la mate
rial, la que cornençava i acabava en les
coses; i la vida espiritual que sols tenía
i s'enlairava a una
en aquelles el peu,
altre existencia.
Davant per davant se trobaren l'home
l'home lliure,
noble.—El vertader ciutadá grec aspi
raya al deslliuramen.t de les coses terre
nes per. a poder-se dedicar a la contem
plació de les idees i veure en les coses el
que és pern-ianent i rnrnutable: la seva
essenCia. D'aquí• que la constitució del
Doble grec ,exigís corn una cosa natural
l'existencia de gent esclava, fermada
unicament al treball per la conservació
de la vida vegetativa.
El nostre temps se mou en un plá
distin.t, i la constitució social d'avui ha
omplit l'avene que dividía l'humanitat.
El nostre ideal és que tothom, fins els
més subjectes al treball mecánic quoti
diá, tingui temps per dedicar al sagrat
oci; i mes encara, perqué avui ja no es
mira des de el rnateix punt de vista
aquest problema. No hi ha treball que
siga en sí servil o noble; lo que hi há,
maneres
de fer-lo: lliure o servilrnent.
ces

Qualsevol ocupació mecánica, feta amb
ideal, és Iliure; qualsevol quefer intel
lectual, quan en la seva execució l'espe
rit

no

completa idealitat, és
que d'aital manera esta
senzillament un esclau.

's manté

en

servil; i Phome

ocupat, és
L'análisi de la significació interior de
la paraula escola, ha fet brollar una pri
mera classificació de la hurnanitat en
homes esclaus, subjectes a les coses, i
homes lliures que al saber veure el gran
•

el Detit, están per darn.un.t les coses;
Dosicions que sois Dodern fixar abstrac
en

tament, ja que tots ens moverri al ma
teix temps en una esfera d'esclavitut
en una altra de llivertat. El noQtr.e ideal,
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l'ideal dels pobles cultes,

és ter més
més amplia i més vera la darrera,
reduir tot lo possible la primera.

gran,

general amb que
presenta la escola, és el de «una
L'aspecte

més

Questions peciagógiques

sens

El trevall manual.—E1 íoc ínfantíl.

reu

nió», que suposa una relació immediata
de dos elements. Mes en aquesta, com
s'han
en totes les relacions, els termes
de donar forçosament en igualtat o en
superioritat de l'un sobre Paltre. L'es
cola, per lo ta.nt, no és más que una co
munió entre mestre i deixeble; i aquesta
relacíó tindra més alt valor •com més
gran sia l'energía i més viva Pactivitat
deis dos termes.
Peró la relació en que están aquests
dos eIements no ha sigut sempre la ma
teixa. Antigament el treball de la escola
consistía en la «lliçó», paraula de la ma
teixa rél del verb «llegir»; perqué les
lectures era el Medi pel qual ensenyava
el mestre_el seu deixeble. I així fou per
molts d'aáys. Fins -que, havent-se des
cobert Pimprempta, canviá del tot el
procediment. Des de llavores, ja no fou‘
única i precisa la lectura del mestre:
fou necessari un canvi en la labor d'a
quest perqué no desaparegués de la re
lació activa que la instrucció i la educa
ció suposen. Ja no és senzillament un
lector. I el seu valor aumenta, amb el
de son treball, qui és treball d'explica
ció. A cada moment hi há una idea da
vánl els esperits, que és necessari acla
rir fins fer-la assequible a tots en una
-

comunicació més espontania i més lliure
amb Palumne. En semblant obra de co
municació, el deixeble ha de posar de
la seva part tots- aquells elements qui
són essencials per a fer-se propies les
/ideesi els sentiments: els elements de

percepció; que Pensenyar i Papendre,
tot i éssent obra de dos, és també obra

Fa tot just un mes de l'agitació produída
per la desgracia del carrer de Balmes, i

que'n resta d' alió ? L' ensenyança que de
aquella desgracia, com de tantes altres que
es van succeint, havíem de treure
la ne
—

cessitat que tenen els nostres nens que se
els procurin patis de joc, i parcs per a ells
sois
va ésser
desatesa per gairebé tot
hom. Tots els diaris, ai á sí, sortiren amb
—

sentimentals, lamentant-se uns que
els trenv-íes portin tals velocitats, altres que
els nens s'enfilin darrera'Is cotxes i tren

articles

víes, peró sols

un,

jo sápig-ui,

que

va

en

sobre d'ells,

relació de superio
començar a fer-se a sí ma
teixos, moguts per la curiositat i
que d'aquí, i no d'altra cosa, nas
queren les universitats. El term.e alum

ben

el

Inés essencial

cert

qué,

la que

en

pedagogía;

anomenem

educació,

JOAN
)

goig, sinó preciosos, i moltes votes anti
estetics, bibelots, inútils futeses i roman
cets ; sempre, peró, les coses que están més
lluny del pensament i del interes del nen,
i amb la manera més impossible per eh l i
els procediments més anti-pedagógics.
Aixó ens demostra una cosa; que hem
sentit a dir que a l'estranger, allí aori l'en
senyança és més perfeccionada i les qües
tions pedagógiques preocupen no sols l'elite

va

cosa

tenir ressó. I aix6 que era
el que Xenius demanava :

places resguardades, fóra del trángol de lá
ciutat, aon poguessin anar els nostres nens
i els vellets de la ciutat.

Perque no s'aixeca una creuada periodís
tica per aixó i per a molt més; per la crea
ció de grans parcs i patis de joc infantils,
aon

no

per

a

sois puguin anar-hi els nens i vellets
del trángol i perill material de

fugir

professors,

cipalment

ciutadans, prin
familia, el treball ma

sinó tots els

pares de

de satisfacció i alegría, i, fins i tot, potser
hem llegit o hem sentit a dir que del -joc
sol, del joc infantil, tal com el veiem no dic

Barcelona, que per desgracia no és així,
peró si en vilatges i llogarets, té tanta im
portancia per a la formació, no ja física,
sinó moral i mental, íntegra, del nen, que's
a

la ciutat, sinó aon trobessin medis per a
explaiar la llur activitat en jocs varis i tre
balls manuals, sota la sabia direcció de pe
dagogs desinteressats ?
Mes, per a aixó
caldría abans que'ls ciutadans tinguessin
idea del que representa el joc pels nens.
Mes tractar del joc infantil, no fóra una
cosa nova a casa nostra ? I la fundació de
patis i pares per a nens, no sois sería una

pensava i tot fer-ne

inútil, sinó contraproduent, sense qué
aquesta clara i bella filosofía sobre'l joc,
sigui llum que llueixi en tota intel-ligencia

ço que havía d'ésser educatiu per

—

cosa

de

pedagogs

i ciutadans ?

No passaría el

Amb poques excepcions,
—

i

—

ma

els treballs
el mateix podríem dir

sgairebé
l'úni fi.que's

en

proposaven els

col-legis, es fer
paper brillant el dia de
l'exposició escolar satisfer la vanitat de l'
escola, el brillant "reclam, i la blana i buida
un

:

vanitat paternal. I per aixej veiem que

no

són

cació

pedagógica.

piar

ço que fan al

I

sistema d'eciu
hem apressat a co

com un
ens

estranger, i hem posat
secció de treballs manuals ales escoleS, peró
sense estudiar la filosofía de la tal reforma,

perque d'ella,

les relacions que té aquel'
treball manual amb la naturalesa del nen;
el

com

tampoc hi estavem preparats, ha

sultat,

sempre

com

en casos

semblants,

re

que

a-nens

professors,

és tot el contrari, ja que fomen
ta la vanitat d'uns i altres, quan no s'esta
bleix el tácit pacte d'enganyar els pares,
presentant com a treball del nen, alió en el
qual no hi té posada ni una mínima quanti
tat del seu esforç i interes ; i alió que havía
d'ésser font

d'alegría

pel molt violenta
tat, veient-se el
iniciativa la
del professor,

és motiu de torment,

que resulta

nen

seva

una

tal activi

cenyida i 'ligada la

seva

activitat per la má cega

qui, ignorant per una banda
(o desentenent-se'n) l'importancia de l'ac

TUSELILI GERIVIANS
Artieles- de Goma
FÁBRICA:

Font

1

de
honrada,

Celuloide
3.

au'to

és, en realitat, Púnica educa
ció fonda i veritable.

(Se

treballs infantas, el que's proposen, produc
tes frescos de la natural expansió, del tre
ball com a joc, d'una activitat amb esplai i

en una

ritat, poden

ne es

patís•de foc

nual és de gran importancia. en l'educació
integral del nen, i que d'ell en treien, pro
fessors i nens, fondes ensenyances imoliu

ben poca

manuals
del dibuix

pot, en certa manera, suprimir.
Perqué els alumnes, en lloé de ser exci
tats o moguts per_algú qui se coloca per

í

dir, -tampoc

sat de una
ne, i haver

es

a nens

de

en

mateix que ha passat amb els treballs
nuals de nostres escoles ?

tre

per

el que calía fer, en Xenius de la
Veu de Catalunya. Peró el que Xenius va
certar

de cada ún; i en el treball de coPlabora,
Ció hi han de posar un i altre tota Pac
tivitat que síen capaços.
Malgrat la necessitat que havem supo

relació entre mestre i alum
afirmat que un i altre hi han
de col.laborar amb tota la seva energía,
pel valor essencial i la finalitat imme
diata del treball educatiu, el terme mes

parks

Els

—

CAPÓ

Botigues
CENTRAL:

Fontanella,

i

Magatzeras

20

SUCURSAL: Ronda Sant Pere, 12
SUCURSAL: Vila

Vilá, 89.
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tivitat del nen i, per altra, tenint sempre en
el pensament la futura exposició i, per lo
tant, la voluntat que l'obra resti bonica i

definitiva, acabada;

treballa

febrosament,

oblida i posa de marge l'activitat del nen,
quan ella no sois deuría ser l'activitat pri
i central, sino la sola i única activitat.
Parlar, doncs, del joc infantil, és potser

ma

endebades,

feina prematura. Per&

no.

So

joc ? Aon

tots els

potencies

orguens i

seus

millar,

actucn més i

amb més intensitat

.amb més armonía ?
I és quel nen, ademés, és un gran fogar
d'activitat, activitat que en ell és major que
la receptivitat, ja que per cada impressió

.ensems

reb, per recop, produeix una major ex
pansió cap a fOra. En aquest procés radica
que

i está sentada

damunt rodes la seva
no destorbar la seva re

com

integral

1914

en ella aquesta expansió, esplai i
ale
gría! Vetaquí, doncs, com aquella alegría.
tant desitjada per a les escoles no s'haura
solament de les sales amples i e.spaioses, de
les parets blanques i brillantes de netedat,
de les finestres obertes a plé aire i sota'l
cel i vora'Is jardins ciutadans o de les ar

hi há

camperoles,

bredes

sinó que més encara, deu

rajar d'aquella font viventa de verdadera
alegría que és l'esperit infantil, quan se.de

bre del joc 'infantil hi ha una bella i clara
filosofía ; sobre d'aquest joc
que és ac
tivitat i és alegría, és expansió de l'ánima

formado

i del cós
fía que's

amb aquella altra, tant cla
també, fi

amb llibertat i armonía. A aquesta constant
activitat del nen és deguda
o en són
manifestacions
la seva inquietut, la seva

l'alegría i la bellesa. Es un con
junt de véritats que llueixen com. a liumi
nars. esplendents, i penso que fent-los ra

curio sitat, l'afany incansable de veure-ho,
de tacar-ho tot, de cánviar-ho de lloc, i de
fer coses. S'ha dit que'l nen a la primera

diar aquests Ilurhinars
blé amb una serena i

edat és un destructor. No és veritat : el que
eh l cerca és saber sempre noves relacions i

tant

els error, ignorancies, vanitats i prejudicis

correspondeneies

dé professors i bons pares de familia, fugi
ríen coni per virtut miraculosa de desencan

ses,

infantesa, pero també recordo jo amb
fruició les hores enjoguessades de
aquells mateixos anys. Quina delicia i qui

tament.

jor. Aixo mateix fa

—

ra, tant

hi há

—

lliga

bella,

una

bella i clara filoso

tant meditertánia

losofía de

.

a

arreu

de

nostre

tranquila

po

campanya,

Parlem-ne, dorics, del joc. infantil, I per
fer-ho
pei ço de que hi hag,i major bre
—

vétat i precisio—assentarem a la manera es
colástica una proposició que, a-demés dels
nostres arguments, cadá ú

llar

després

a

la

seva

podrá

deSenrot
i
manera
enfortir amb
que la sola. observació

els propis arguments
de les coses i deis fets prou u

aportarán._

Diem, doncs : «En l'educado

o

ceptivitat, peró
li medis per

formació

Volein demostrar-la aquesta afirmació ?
Bastará que rac•ocinem una mica.
L'activitat es la única manera de des
enrotilar-se i arribar a .perfecció de tota fa
cultat; sigui aquesta orgánica o .no ho si

gui;

i sí aixe) que'ns ensenya la mare Na
tura i la Ciencia, que és el reflexe d'aque
lia en l'humana intel-ligencia, és veritat ;
com desenrotilar, educar, els orgues tots i les
facultats del nen, altrarnent que per medi de
ractivitat d'aliáis facultats i orgues ? 1 aon

Editorial

del nen sitió

en

d'unes amb les altres co
sois d' imitar, sino de

instint, no
d'iniciativa,

crear,

cap altra edat és

en

ma

devegades trenqui

el

dica als

seus

trebálls i

a

les

seves

coses

dir, quan el
amb goig i esplai intern, és
treball
esdevé joc.
L'ocell empreso
nat encara que en gabia d'or i en mig d'un
jardí,
canta pas d' alegría! El cant de
alegría és quan, lliure en mig dels camps,
a

seu

—

no

és per
tot

da

ell

a

un

joc espontani. Mes, ai 1 que
bell ideal, peró tant 11-uny,

aixe, és un
Iluny de la realitat !

com

un

Tot-hom recor
torment les hores de classe de la
—

nostra
gran

i desfaci l'ordre establert per homes grans
—i que ehl ni veu ni prea—peró sempre im

riquesa i varietat de jocs ! Un per a cada
circumstancia de lioc, de ternps i de tempe
ratura, segons fés vent, plogu.és, nevés o

per l'afany creador de
correspondencies, d'establir

fes bon sol, i en cada un d'ells, posant en
.acció i desenrotllant una facultat. Tant és

que

pulsat

o

trobar

noves

cercar un or

D'aquí
xa
lliure,

se'n
en

segueix,
una

quan al

se'l dei

nen

vigilada llibertat,

sense

esplaiar-s'hi, aquella quasi continua i
fresca alegría seva.
I és que
ses

—

—

cada moment,

a

tant

ell ju
i sois en ell se diu jugar, del fer co
continuament descobreix noves coses,
a

na

ver aixel últim, que no hi há joc que, ade
més del valor general, no'n tingui un espe

dre.

mentres

lligams d'unes amb les altres, conti
veu ácomplert quelcom que en cer
ca i s'afanya a establir, i ja sabem que no
hi ha satisfacció comparable a aquesta de
P.activitat complerta i satisfeta i de la sor
presa que's té al descobrir noves coses que
nous

cial valor educatiu per

una facultat o altra
altra virtut. Com sine) educar et
sentit del tacte millor que en la gallina cega-,
el de recerca que en el joc del ainagaidll
o

coneixiem gens.
Aon és, doncs, sinó

no

-

en el joc
l'activitat
més espontánia del nen, i aon sinó en éll
la seva alegría i satisfacció ? Si tota activi
tat infantil, quan és altal, és joc, és a dir,

Ibérica, Passeig

de

una o

una cosa que'ls altres cerquen
bé la companyonía i esperit de
associació que en aquests jocs de conjunt;
on cada un té un lloc fixat i una cosa a fer,
un
o

on no manca

un

rei ni

una

verdadera dis

ciplina amb ses lleis i corresponent pulido
a
qui les falla? I com fomentar el sen
tit constructiu millar que en' aquests jacs:
els verdaders treballs manuals del n'en, (in
ara de quatre fustes i dues
rodes dolentes en
construeixen un carretó per portar les pe
dres i fancs d'una futura casa;. ara fan ver
daderes

d'aigua

canalitzacions, quan tenen
proposit
bé's procuren

a

o

Corrent
un

pe.-
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complt.5

de

dasp

per

(amagar
després)

nuament

ObPes

19.

expansió sigui

seva

—

ga,

.

espontánia

cohibint tampoc i donant

que la

—

va

és l'aCció més

a

:

destorbs i amb riquesa de material per

integral del nen, el joc és la manera prin
cipal i quasi única com aquesta se
acom
plint»

no

Sra. nr.

wiwc)p.pas

x

I3ages

raisbe cha Vieh
lirult grans

volums de 400
Per

Preu de l'obra!

Rdstega
Tela.

.

a

500

planes

cada

stiscripció, pagament a la bestret
.

.

amb paper luxás 1

un

Ptes. 35

9

Acabat el

Itástega
Tela.

.

temps

refinadissima 1 impressió

de la

suseripció l'obra valdrá
Ptes.

45

»

55

.

-
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construeixen
tit recé °l'un torrent, aon s'hi
planten un hortet ? I tot aix6, i molt més
en.cara,

—

car

del joc infantil

és
—

riquíssima
no

i gran l'esfera
ho té el nen de ciutat.

Él nen pobre de ciutat viu i es desenrotlla
és el seu medi; el
en el carrer, el Carrer
nenric de ciutat juga i es desenrotlla, viu,
en una galería o petita sala i a la falda de
les mainaderes. El primer és un ser mise
rable amb pocs. medis per a esplaiar la seva
activitat 1 voltat sempre de perills morals
material el segón, és un ser no menys
miserable, en aquest sentit, petit ocell de

gabia,

i amb el

Tota

aquella

perill

de les mainaderes.
sana activitat de les

forta i

rodalíes de les grans ciutats, a les mateixes
.ciutats, malgrat llur opulencia, no hi és. Que
té d'estrany que les joventuts, els carácters i
teinperaments dels pobles rurals, invadeixin
les grans ciutats i siguin ells els qui hi pre
valen?

-tant

ria!

fácil que fora remeiar tanta mise
há molts teatres, cafes, sales de

i pares i jardins, per expansió
molts d'ells per a matar el temps—dels
grans, i no n'hi han pels petits. Els petits
al carrIer o a la galería! I en els petits está
la futura gloria de la ciutat, 1 de la nació
tota mena,

i de la Humanitat! I fácil és veure que
aquesta gloria dependrá de la formació del

carácter, de l'intel-ligencia i de la voluntat
—molt més que deis enfarfecs de coses apre
ses de memoria
dels nostres -nens, i tota
aquesta formació o educació depén del joc
—

d'avui. Depen del joc dels vilatges i llo
garetS i deis parcs infamis, patis i sales de
joc i obradors infantils, que nosaltres, més
reflexius i

humanitaris,
ALBERT

fundem avui.
SANS F:.A.RGA S.

Barcelona 13 Janer, 1914.

L'Iscle Soler
L.Isele Soler és mort. Veus aquí un dol in
tens per
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L'Isele Soler i Samsot rasqué a Barcelo
en el segón pis
de damunt de l'arcada
del carrer de Brosolí, els balcons del qual
donen ál carrer de l'Argentería> el dia 5 de
maig de 1813.
_Els pares de insole—don Josep Soler i So
let'i'donya Josepa Samsot Padrós—es preo
cuparen-de donar al sen fill rensenyança
precisa, i un cop hagué acabats els se-as es
tudis, entra a apendre l'ofici d'argenter en
l'obrador que'l seu pare posseía en el lloe
que fou després argentería d'En. Carreras,
de la plaga de l'Angel, casa avui desapa
reseuda als eops de picot reformador de la
noátra ciutat vella.
No havía de passar pas molt temps sense
que les afieions de l'Isele Soler es posessin
de manifest. Les converses dels fadrins de
l'obrador parlant de coses de teatre i fins
les del seu mateix pare, gran aficionat a
anar a veure comedies, u feren sentir desse
guida un vehement entusiasme per l'escena,
i revelan.t la vocació, alió que en un princi
pi foren converses i- discussions amb els
eompanys, es canvia desseguida per un
apassionat anillé' de «fer comedia». I amb
uns quants xicots cora
eh l fundaren una so
cietat-de barrí.; en la que Palpitaren un tea
na,

•

tret, el qual inauguraren amb el faraós dra
ma d'En Zorrilla «El punal del godo». Allí i
amb aquesta obra, en el repartiment de la
qual se li conflá el paper d'«Ermitano», de
buta el qui havía d'ésser temps després un
deis més grans deis actors de la terra cata
lana.
En 1861, o sigui a l'edat de 18 anys, En
Soler ja era fadrí
fadrí deis millors—del
seu ofici, i eontragué matrimoni amb donya
Rosalía Soler, hermosa dorzella de dísset
anys, de qual unió en nasqueren tres filies:
Emilia, Joana i María.
En 1863, quan En Soler ja havía vist ale
grar la seva casa amb la florida del primer
fill del seu matrimoni, fou quintat per al ser
vei militar, del ques redimí amb diners.
A tot aixó no minvaVen les seves aficcions
artistiques, sinó que eren cada vegada més
entusiastes, i així compartía les hores del
día amb el que eren obligacions sagrades
amb l'estudi de la declamació, assistint a
les classes del Conservatori, que dirigíen
allavores els celebrats autors don Víctor
Balaguer i don Josep María Angelón.
I en 1864 pot En Soler veure realitza t el
seu anhel de tota la seva joventut i es pro
dama actor, encara que modest, i entra a
formar part de la companyía que actúa a
l'Odeón i que dirigelx l'Andreu Cazurro. La

primera obra que estrena En Soler a l'Odeón
és la gatada d'en Pitarra, l'«Esquella de la
Torratxa».
No pot ponderar-se l'éxit que amb la crea
ció del personatge que li han confiat fa el
jove comediant. Les mirades de tahora es
fixen desseguida en eh, i la consagració
d'actor li és feta pels aplaudiments del pú
blie i els e'ogis deis periódics. A cada nova
representació de l'obra es repeteixen les llo
anees dels concurrents a l'Odeón, i el nom
d'En Soler comenga a popularitzqr-se i el
novel' artista és cada día raés mimat de la

gent.

L'any següent passa ja

al Romea, d'on no
n'ha de moure durant la soya vida artís
tica. Entra ja amb prestigi el non actor, i
no hi há obra que no s'estreni al teatre del
carrer de l'Hospital en la qual ell no hi tin
gui un paper que's destaqui per damunt de
tots, encar que sigui insignificant, car per a
En Soler no n'hi ha de papers insUnificants;
si l'autor ha creat un tipu episódie i no s'ha
entretingut en el dibuix, ja schi entreté En
Soler estudiant-lo i encarnant-lo amb tant
de vigor, que'l tipa adquireix relleu, pren
vida i es col loca al costat, áinó els sobrepu
ja en intensitat, dels més importants de
l'obra.
D'éxit en éxit arriba l'Isele a l'any 1872,
en que una figura memorable li és confiada:
«El Baró de Santa Agnés», de «La Dida»,
d'En Pitarra, del que'n fa una creació tant
se

genial,

una

tant

personalíssima interpreta

ció i un tant perfecte estudi, que'l públic
arriba al máxim del séu entusiasme pel no
vell actor i aclama cona a un artista perfee
te. Els acudits del «Baró de Santa Angnés»
es fan populars a Barcelona, es repeteixen
per tot arrea les seves frases i els seus ver
sos, i l'auriola d'En Soler creix, creix, i com
una estela gloriosa llueix amb resplendors
triomfants. En.Soler tenía vintinou anys.
La resplendor no sla extingit ja. Durant
qnaranta tres temporades seg-uides 1' Isele
Soler treballa al Romea. A l'estiu corre per
Catalunya, on devé tant popular í tant eL,-ti
mat i tant venerat com a la capital. Mes 1w
me actiu 1 de sa casa, eh l no abandona, em
peró, en les hores que'l teatre u deixa D'ares,
el treball en el séu obrador d'argenter, on
son temperament artístic també es manifes
ta en veritables obres de mérit.
Actor duetilíssim i de talent singular, En
Soler assisteix impassible al canvi d'escola
tendencia que passa pel nostre Teatre, i si
el Teatre sent l'influencia de la transforma
ció, no la sent dl, que home de tots els
temps 1 de totes les époques, dóna vida a les
figures primítives, com les dóna a les mo
dernes, infonent a totes la mateixa huma
nitat perqué per a dl, artista_ per excelten
cia i temperament, hi ha ehomes» no Inés al
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món: homes de diversos races i de diversos
temps, pero hornos al fí, que's mouen als ba
tees d'un cor i d'una ánima.
Es impossíble citar les obres estrenades te
nint com tenía una memoria envejable, les
recordava.
Darant els darrer anys de la seva actua
ció, En Soler sofrí més d'una operació a la
vista, peró malalt i tot, q,uasi cec, ell no fal
tava al teatre, i guantes vegades el públic
el contemplava sonso poder ésser contem
plat pel gran actor, qui sols veia ombres al
séu voltant.
L'any 1908, una malaltía de cor pogué el
que fins allavors no había pogut la ceguera:
l'obligá a deixar les seves tasques artísti
qnes. L'Iscle Soler quan va convenee's de
que no pedía lluitar amb aquesta malahía,
es retirá tot condolit a sa casa del carrer deis
Gegants, trobant les ventures que schavía
guanyat amb tants anys de treball, en els

bragos

peró

mes

no

se'n pot

els

seus

í en els cors de les seves amantíssi
filies Emilla i Joana (excel.lent pinto
ra), del séu gendre don Josep Miguel i deis
séas néts que li alegraren les hores tristes
del sén allunyament de go que havía-estat
per oil tant car.
Convalescent de la malaltía, En Soler,
aeompanyat de la Seva respectable esposa,
es trasladá el 1911 a Terrassa, al costat
de la seva fila María i l'espós d'aquesta, el
catedrátie de l'Escola d'Industries de Ter
rassa, don Antoni Torrella, on fins avai ha
viscut, en la santa pau d'una llar amorosa,
recordant fins a l'hora, de la seva mort els
seas dios de glories, el que bu un homo tot
volnntat 1 honradesa, un espós amantíssim,
un pare excellent i un deis actors més grans
que ha tingut l'escena catalana: don Iscle
Soler.

(Notes del Poble Catalet)

Es per

a

millar dit, per

o

pondre-hi,
relatiu

correspondre

vaig a explicar-vos quelcom
que'ns proposem fer. Indubta

que

ço

a

blement,

a

la vostra ama
tractar de corres
a

que la veritable

la vostra

correspondencia a
delicadesa, al vostre bell sentit

amicall entusiástic, és més per a ésser por
tada a terme per medi d'obres, que no pas a
l'auxili d'explicacions, pero cal esperar que
unes coses vindrán les altres, i jo
emplaço saldar d'una manera definitiva amb
la distinció que'm prodigueu a. mida que
els nostres projectes vag-in adquirint el som
niat desenrotllo. Preneu, doncs, tot el que

darrera

afable preludiar d'un aixam
d'anhels que.Si sno arribessin a terme, creieu
que no hauría pas estat per manca d'un de
diré

us

com un

sig insuperable 1 d'una bona intentió

sens

límit.
Tractaré de dir tot alió que'm cal dir.
tot alió que us Clec, de la manera més breu

possible'm 'sigui, ja ?fue no fora del cas,
aprofitarit-me d'un acte de galantería, aten
tar contra una digestió que cap culpa té en
que

el que poguem pensar nosaltres.
ES precís, senyos, recordar també breu
ment per quins caminS hem .arribat a la ma:
jor aspiració. Sois així podrem veure clares
-

sens

un

nera

nombre de

coses

que de altra

ma

quedaríen

:Els

potser mancades de sentit.
de la meya colla, els de la meya edat,

aquell període que per ço
que -s'entén por joves ja no ho som: i no
arribem a vells, venim d'un moment deis
més interessants gue's recorden en l'historia
del moviment cultural de Catalunya. De
que atravessem

aquell moment

que la canço popular en mans
de l'Alió semblava descórrer el vel d'un pas
sat prometedor de belleses sens fi ; que la
gestió literaria obría els ulIs en les págines
de «L'Avenç»

;

que l'inauietut

política

fris

actes.

•

Deis contratemps haguts, no dec parlar
ne ; alguns deis presents, que ens han seguit
pas per pas, saben com. jo mateix les estre

passades i la baralla sens treva que
representa'l nostre esforç, peró també, aix6
tors

és hermós quan pot contar-se, i més encar,
si es conta de cara al propósit de noves fe
llíes, que no vol-en pas dir convicció d'un
triomf definitiu.
Si

cm

possible

fos

passar per

davant dels nostres ulls

un

l'aspiració

moment
concreta

i detallada de la fundació del «Teatre In
tim», us convenceríeu com els temps no
han canviat en lo més mínim per a nosaltres,

ci6 d'una gestió eminentment artística p-er
l'afable intervenció d'una amistat irreprot
xable. El cenacle actuant amb tots els requi
sits de l'elevació més refinada. Plena tenim
l'historia del nostre esforç de moments d'un

Díseurs Ilegít per l'Adra Gtsal
el banquet amb que fou obsequiat pels seus amics. (24 Gener 1914)

bilitat,

seva intenció inicial
dubtar, sobretot si es repassen

que aquesta fou la

i que lo d'aleshores era l'aspiració d'avui,
absolutament la mateixa. Arribar a la solu

La nostra actuad() I l'Auciltorium
en

1914

saya

per manifestar-se

opulent

emportament inesborrable confirmádors de
la nostra orientació. Nostra sessió inaugural
estrenant el

i redempto

D'un moment d'iniciatives totes enfo
cades de cara a la major veneració de l'obra
catalana, prometedores totes d'un jardí de
ra.

d'un moment en que se
enderrocaren per sempre les influencies fo
ra.steres i brollava sana i opulent, en mig
de sa mágica senzillesa, la figura corpreneassoleiats

ésser,

per

Catalunya, frissant

nova

a

arribar. Nosaltres

per

ple

-

a

desinteresada aspiració... Ha passat temps.
L'inclement marxa deis aconteixements ha
capgirat moltes vegades aspirations ; hem
vist colltotçar-se sens nombre d'ideals que
han resistit les

gran de confraría

batsegades-del desengany

l'humil

coritratemps amb l'embadaliment
vingut per gracia del Senyor. I
dir així, per quant mal
d' aquells actes el més

angunies d'engorrósos

no

interrumpuda,-

perque integraven

filia de aquells

foren de força evident,
una fe desbordant i un

convenciMent capaç d'inVentár-se
si aquelt no hag-,u.és existit. No és
meravellós, senyors, després de
bar-nos acoblats
1 fulgurant ?

a

un
un

tot

•

poble

consol

aixó,

la vetlla d'un intent

tro
nou

un

renunciar ni estar

aprofitant

en

vaga, hem

tot moment d'acció per

a

esperat
mostrar

viu el nostre intent. Heus-aquí doncs, la
nostra força si alguna n'hern tinguda..

guiar l'acció seguint les circumstancies;
perar serenament

es

l'oportunitat

deis fets fa
vorables, sempre creients, sempre entuáag
tes, sempre disciplinats...

organisrne intern; constituía

tot- allo

Aixi seguint, les coses han donat els seus
naturals, 1 heus-aquí, que de sobte,
nostra Diputa:ció Provincial que es desviu per
_

un

engany, 1

rutina contra-educadora inconsentible.
No fou altra l'ensenya dé l'«Intim», rnéá

una

d'aquelles fórmules explotado
consentíen cap interit 'loable i cstie
sitiaven de fam l'adolescent artista. Es ciar
que renegar
no

que aauest proposit

representar cap
lucre

insignificant

esforços passant a frec del nostre,
melang-ía ; hem sentit en mol
tes ocasions el frissar de la mort veina, peró
ha sigut la nostra major força
fé sens
exemple, i hem esperat, hem esperat sens

toms

que

va

de l'esde
ho poden)!

-Molts

En aquells temps, que'l nostre «Teatre
Intim» vingué al m6n, protestant d'un art
teatral que,- Sobretot en lo que afectaal seu

res

carcassa

dignificadors del nostre esforç, els
recordem nosaltres ,com recordem els de

són m-orts de

aconteixements ; hem
vist en perill lo més arnat pel pecat de la
distracció agena, 1 aixi i tot, ja ho veieu,
ens disposem a
seguir amb més braó que•

estetica,1

moments

material.

moments que ho

mag

lafanys de la serie de les Arts reveladors de
actors avui amats del públic, i altres 1 altres

de l'indiferencia ; hem plorat la desapari
ció de companys volguts ; hem seguit les
o

mai la tasca

aquell

on s'hi veje
d'un comparsa, jo
ves entusiastes que avui
són homes de si.tuació intel-lectual opulent 1 merescuda;
ren en

aleshores, i beguerem: en les fonts de la més

no

en

«Ifigenia» del' Laberinte coronada d'un lle
sol d'Octubre. L'«Edip Rei», exem

nois

erem

«Silenci»

gendari

conreus ;

dora d'una

meu

nífic teatre Líric que fou nostre brego' ; la

no va
ésser comprés
de toís aQuells que l'haurien de compendre,

-que

representa via de

cintura,

rant-se amb les circumstancies i

orientar
manca
acut

a

enca
-.

tractant-de

lo possible l'inquietut que .PeÉ
de base sofreix la nostra festa teatral,
l'idea de crear l'«Escola_ Catalariá
en

d'art dramátic »s.
Si una de les idees fonamentals del «Tea-tre Intini» ha ésser la de crear elements p_erl

Teatre Catalá, imagineu's com el
al nostre
de la
«Teatre Intim», devía recullir la idea
Lluis
Durán
i
Diputació, iniciada per En

acullida entusiásticament per

tots els ele

composen.
ments que la
honor me cabía d'ésser es
l'alt
•'honor,
aquella fundació, i una
dirigir
per a

cullit

realitzar-se,

lugada espiritual

venía

dos ideals que
fi.
mateix
al

anaven sens

tre
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a

má. Será

de tots els qui

se

L'idea de l'«Escola d'Art Dramátic Ca
tala» senyors, no obeeix al principi d'en
motllament de cohibició d'aptituts, sinó que
tendeix a una gestió d'orientació afable i

sentin amb

perseguir un ideal sens
lucre inmediat. En lloc d'iniciatives, d'in
tents, la avangada constant del nostre art
teatral. En aquest sentit jo l'ofereixo ben
sincerament a tots els que vegin clara la sin
ceritat de la

Seguint

en

vacilació cap

casa

prou forces per

a

meya

que permeti a cada deixebie
triomfar segons ses condicions li consentin.
Tenim al costat d'un plan tebric, altre

expressiva

oferta.

aquesta intenció s'ha invitat

detallo d'exercicis práctics que
estimem d'un gran resultat, i volem posar
en desenrotllo a partir de l'hora que'l dei

que

a

Catalunya. Voliem saber
de quines forces disposávem per a confec
tots els autors de

no

us

Volgueu pas saber cóm se és arri
fer
lo que s'ha fet. Adquirir una casa
bat a
temporalment ; .endregar-la amb tota la mo

cionar un plan artístic digne del nostre an
hel ; pero aquesta, per lo vist, és una tasca
molt llarga, i ens ha calgut resoldre-la com

xeble ingressi

destia que'ls medis han permés, posar-la en
wnclicions de funcionar, oferint-ne bona
part a l'Escola en Io que respecta a aules
el
tebriques... Un veritable esforg, pero
«Teatre Intim» devía fer aixó, les seves
conviccions l'hi obligaven, fins no volguent

hem pogut més que com hauríem volgut ;
aixó és, tenir prop nostre tots els noms dels
companys invitats. Pero ans de parlar deis
intents d'ordre teatral, precisa concretar els

tor,

No

saber

on

fetes

sens

de portar aquestes

l' han
poguer. Era

un

dever, i s'ha

coses

a
l'Escola. La disciplina es
cenica ; el renovament coMplert dels hábits
interiors que dignifiquen el comes de l'ac

nosaltres una importancia
capdal, com la té així mateix la comunió
que se estableix entre el públic i l'interpret
dels seus sentiments.
tenen

per

a

en el tocant a l'Escola, i una ve
gada aquests dos punts aclarits haurem dit

que tenim

(Acabara).

tot go que calía dir.

com

plert.
En poques
ment

explicat

paraules, doncs, queda clara
significa la nostra obra.

lo que

El «Teatre Intim», oferint-se sencer a 1'
obra de la Dinutació Provincial.
Ans de saber aixe• pel ciar, .és natural que
molts

s'hagin

preguntat

que'ns

proposavem

De la Pretina
Sobre la descentralización

fer i com havíem anat a parar en aquells
barris extrems, perque no's daven compte
de la nostra orientació mercantil, i és que
'no sabíen que'ls nostres propósits obeíen so
a un fí d'alta institució i no a cap
altra cosa. Aquella casa será L'Auditori del
«Teafre
posat en primer terme a
disposició de la Escola, perque entenem que

lament

l'aula principal pels deixebles és l'escenari
de cara al públic. La Diputació dona l'Es
cola. El «Teatre Intini» dona el Teatre ; fa
de ric sense ser-ho, pero en aquest linón fan
les coses els que no poden fer-les ; d'altra
se'n farien ben poques ; a la bona de
Déu i passi el que ell vulgui.
Aquest aspecte part, senyors, aquell se
rá un teatre del que jo en disposo 1,pero el
manera

entusiasme,

la meya bona amistat, i el
desinterés en bé de l'obra col-lectiva,
fa que'l posi en Mans de tots els meus com
panys, mestres, deixebles i artistes del de

meu
meu

El fracaso del Estado
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y principalmente catalana. Frté con ocasión
de un libro publicado a raíz del viaje del
senor Dato a Cataluna, y titulado Peligro
Nacional. Por entonces, era cerrada y sanu
da la hostilidad hacia todo cuanto tendiera
al regionalismo. Y, en el juicio de la mayo
ría de la gente de aquende el Ebro, regiona
lismo era un equivalente de separatismo.
Toda la tentativa de reivindicar la propia
personalidad era combatida con razona
mientos análogos a los que emplearía un
amo contra todo anhelo de emancipación de
sus siervos. Que así discurriera la oligar
quía imperante, no era extrano. Pero ?cómo
no admirarse de que las demás regiones es
panolas, siervas también de un centralismo
que para sostenerse necesita apoyarse en.
confusiones tan absurdas como la identifica
ción de la unidad de la patria con la unidad
del mando, participaran de aquellos senti

La constitución de la Mancomunidad ca
talana es motivo de orgullo legítimo y de
satisfacción justa para cuantos, en uno y
otro campo y desde las varias jerarquías de
la vida, hemos luchado por su triunfo. Orgu
llo, porque previmos anticipadamente que
prevalecería y debe ufanamos haber son
deado con mayor perspiscacia que algunos
de nuestros companeros de combate los
arcanos de lo porvenir. Satisfacción porque,
firmes creyentes en el beneficio que el resur
gir de las personalidades regionales gran
jea al interés colectivo, esperamos que los
obstáculos que hasta ahora se han opuesto a
ello en las demás regiones, queden allana
dos y el camino franco para ir hasta el re
mate. Porque, esto es una obra que empieza,
no una contienda que acaba.
Hace quince anos escribía yo los primeros
artículos en pro de la resurrección regional,

A urat

c2ze

i

rápid

en

els preus

no servint cap arte
servei tant a la Capital
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mientos hostiles hacia un ansia que para
ellas era también la única esperanza de ver
dadera libertad?
El origen de esa paradoja del
sentimiento

público

se

de que

Espana

hallaba

en

otra confusión: la idea

es sólo

Castilla. Y los que

amamos nuestra patria; los que vardadera
mente ponemos a Espana sobre

las
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cada

una

de

antiguas regiones, no podíamos asentir
a semejante
restricción de su grandeza. Es
pana no es Castilla que somete a otras re
giones. Castilla y Cataluna, y cada una de
las

demás comarcas espanolas, son por
componentes de aquella superior enti
dad que el curso de la historia ha fabl icado.
Ante la unidad nacional, idénticas prerro
gativas tienen Cataluna y Castilla, Aragón
y Andalucía, cualquiera que sea el grado
de amor que hacía esas prerrogativas sien
ten sus respectivos hijos. La nación plena,
el alma nacional no se vincula en uno sólo
de esos territorios: es el compuesto de todos
esos
espíritus regionales; y aherrojar uno
de ellos, sofocarlo, matarlo, es disminuir la
patria, es cercenar uno de sus florones, es
obra contraria al verdadero patriotismo que
tiene bastante amplitud para que, dentro de
él, se muevan personalidades distintas a
quienes asocie un común sentimiento, per
sonalidades con todas las naturales expan
siones, en la lengua, en_ el derecho, en el
ideal, que para grandeza común-tenga cada

igual

una.

Pero estas ideas yacían en la penumbra
sentimental. Lo que se proclamaba como
fundamento de la hostilidad hacia el regio
nalismo era la fe en la eficacia del Estado.
Hubo un tiempo, período de más cultura po
lítica que la actual, en que los hombres di
rectores, al apreciar los males colectivos, al
deplorar la postración de nuestro pueblo en
todas aquellas actividades cuyo fruto co
mún es la civilización, ponían sus ojos en el
renacimiento de la iniciativa individtial.
Hallábanse convencidos de que no es el po
der público quien levanta las naciones, sino
el esfuerzo de Cada uno de sus hijos, labo
rando por su propia resurrección; y que la
misión de aquél se limita a procurar la coór
dinación jurídica de aquellas actividades
individuales, removiendo los obstáculos que
se opusieran a los despliegues de estas
y•
anticipando moldes legales donde fácilmen.:
te se vaciaran. Con la agravación de los ma
les colectivos aquella fe en la obra indivi
dual se obscureció. Y entonces apareció la
diversidad de los ideales políticos entre di
ferentes regiones, diversidad engendrada
conjuntamente por las influencias históricas
y por la respectiva estructura social.
La más notoria fué entre Cataluna y el
resto de las regiones espanolas, singular
mente las centrales meridionales sujetas to
davía a un feudalismo que embota el espí
ritu' y enflaquece la voluntad. Cataluna in
diVidualista, confiada en el valer de la ener
gía individ.uál; las otras regiones abatidas
y desenganadas, mirando al Poder público
como Providencia de la cual impetrar todos
los beneficios. Esá contraposición de dos es
tados de ánimo, mejor dicho, de dos ánimos
diferentes, es la que se refleja en un libro
que a esta hora no debe ser olvidado: Entre
doS Espalias, de Miguel de los Santos Oliver.
Y de ese antagonismo ha provenido en el
orden político el más intenso vigor de esta
lucha, por la vuelta a una organizacio-n re
giónal. El espíritu catalán ha pugnado pa
ra abrirse paso entre una legislación cesa
rista hasta crear aquellos órganos que le
-

permitieran manifestarse

en el ámbito pú
blico. Provisionalmente, los ha encontrado
en la mancomunidad. Con ella
aparece en
el mundo director, da ejemplo a las demás
regiones, senala el camino para que vuelva
a circular por todo el cuerpo de la patria el
vivificante espíritu de una verdadera y sa
na libertad, evadida de la cárcel que
el
despotismo de las oligarquías, enemigo del
pueblo, le había forjado.
Sin embargo, a estas horas, lustros des
pués de aquel momento en que se ponía la
esperanza en el .Estado, aun hay quien se
proclama creyente en la virtud de éste. Aun
hoy se ha dicho desde cátedras autorizadas
que hay que oponerse al regionalismo por
que debilita al Estado; y que éste es el órga
no de la justicia y de la cultura. Un Estado
que se asiente sobre las libertades locales y
regionales, constituido por la voluntad con
corde y por la comunidad de sentimiento de
todas aquellas personalidades inferiores en
magnitud, pero anteriores en el tiempo y en
el desarrollo de la vida social, pudiera ser.
lo. Pero no es ese el Estado de que hablan;
sino del Estado actual, poder ingente que
se alza en medio de la sociedad como un
árbol soberbio en la llanura y que, como
éste, robando con su frondosa copa la luz
del sol y con sus raices la savia de la tierra,
no cobija sino mata.
Y ?qué puede ser más patente que el ab
soluto fracaso del Estado? Cuando la ofus
cación antiregionalista no se opone, cuando
no ciegan las mentes de los unitarios atavis
mos conquistadores, para los cuales las doc
trinas políticas modernas son como las vesti
duras ciudadanas sobre los rudos miembros
de un salvaje, ellos mismos nos pintan el
cuadro de la vida política contemporánea,
irrefutable acusación contra el Estado, prue
ba inconcusa de su invencible ineptitud.
!Órgano de justicia! preguntad a las infeli
ces muchedumbres rurales, a las tristes aldeas donde la iniquidad es el último eslabón.-

I •

• •

.1

t

de una cadena cuyo, primero está asido en
la Puerta del Sol. !Organo de cultura! res
pondan las cifras de analfabetos; hablen las
muertas aptitudes de nuestros artesanos, de
aquellos gremios de cuya pericia y bienes
tar tantas reliquias quedan entre las pági.
nas de la historia y en los monumentos que
el ingenuo fervor de almas creyentes levan
tó en homenaje a Dios. !Órgano de bienes
tar! díganlo los muertos de hambre y. frío
de estos días, en las calles de Madrid, leves
signos visibles del gran océano de miseria
abyecta y desesperada en que está sumer
gida esta ciudad centralista y bien pudiera
decirse que esta nación unitaria- !Organo
de reparación social! ?acaso soporta compa
ración el vivir de las clases menesterosas
actuales con el de aquellos otros sig:os de
la pujanza menestral, en que, apenas con
cluida la reconquista del territorio, el espí
ritu y el- cuerpo de las diversas regiones
únicas se derramó victorioso por dos conti
nentes?
El Estado actual no es, ciertamente, úni
co responsable
de ese decaimiento. Pero
?puede negarse que ha sido impotente para
impedirlo? ?Cómo podrá esperarse que re
mediará lo (me no ha sabido evitar? De la.
muerte de las actividades espanolas ha ido
surgiendo el Estado cesarista moderno, co
mo de una tumba una flor monstruosa. Y en
sus cimas, como fruto legítimo de esa anti
natural concentración de poderes y de su'
perenne lucha contra la vitalidad nacional,
aparece lo que es la política contemporá
nea, lo que todos sabemos que es aunque
algunos lo callen: cenagal donde todo recto,.
propósito se esteriliza, donde toda voluntad
firme se embota o se quebranta, donde todo
noble anhelo del corazón es como extravia
do peregrino por tierras desamparadas y
hestiles. En el frontis del Estado moderno
no puede escribirse más que una palabra:
-

-

«Corrupción.»
BALDOMERO

ARGENTE

(De La Vanguardia).
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De los centros
Los hay de todas clases y condiciones.
En tal número, que no pueden contarse.
De variedad infinita. ?Quién puede clasifi
car las pequenas «capillas» y
los «grandes
templos», donde se «oficie- »?
En ninguna ciudad del mundo senálase
un fenómeno semejante, una intensidad tan

extraordinaria—?y por qué

no

decirlo?—tan

estéril de vida social.
La pujanza de las agrupaciones políticas
se mide por el número de «centros», que
han

podido organizar.
SOD los casinos los termómetros que mar
el grado de pasión reinante. El éxito de
las propagandas, el resultado de las eleccio
nes, se cifra en esos organismos, amanados
muchos, inútiles o perturbadores, de la vi
da ciudadana, los más
can

*

*

Para formarse una idea de este interesan
aspecto de la vida social de nuestra urbe,
hay que remontarse a los tiempos heróicos
de la revolución francesa cuando París bu
llía y al calor de una ferrnantación frenéti
ea de los espíritus, se formaban
«reuniones
-Políticas»; en las que—al principio,—no se
te

1914

políticos

hablaba de otra cosa que de los abusos que
debían extirpar, dé laá reformas Ciu.é con
venía introducir y de la Coustitución que
era preciso establecer.
La fiebre de la libertad engendró enton
ces los famosos «clubs», que
sobre deshonrar
con sus crímenes la
Revolución; estableffie
ron la anónima tiranía de cien sectas, de los
bretones, en cuyo seno se hacía una «políti
ca de caverna», según la frase del buen Sie
yes, de los «Cordeliers», club de cien clubs,
establecido entre cafés, lupanares y garitos,
de los «faldenses», cuya moderación relati
va les hizo impopulares y por ende impoten
tes, de los «Jacobinos», siniestra mansión dé
frailes, trocada en antro de estrecha y Mi,'
meda escalerilla y sórdido local, donde
bespierre y Saint Just, bajó la capa de. la;
austeridad, más que fecundas iniciaciones
revolucionarias o reformadoras, hicieron .d.13
la delación una política, y de la vigilancia
la policía vengadora del terror.
Pero acuellas históricos centros politicóSe
buenos o malos, chorreantes de sangre, lle-nos:de descamisados o fanáticos, de gentes
ruines y rapaces, ambielosós o simplemente
sanguinarios, compuestos de hombres de co
se

-

-•,;

1

y
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razón y de bandidos, con sus poetas, escrito
res y tribunos, alguno de ellos genial- como
el interés romántico de
grandeza de
las tragedias sociales.
la más sublime de

Dantón,— ofrecieron

sello de
un drama humano, el

***

?Pero
nuestros

sirven a las «ideas»
centros

o

los «partidos»

políticos? ?Contribuyen aca

cultura ciudadana?
so a la
No contestemos en términos absolutos, si
en nuestros juicios ha de resplandecer aquel
grado de imparcialidad que los acerca a la

justicia.

De todo hay en la vina del Senor.
Y no sería cuerdo ni justo negar que
exista: «centros políticos» merecedores de
loa, dignos de todos los respetos. Los engen
dró el amor a las ideas o a la cultura, y co
rno todos los frutos del amor, tuvieron vida
lozana y robusta, hasta que el cansancio o
el desengano perturbaron la convivencia.
Pero, por regla general, nuestros «centros
políticos», nuestros innúmeros «casinos»,
«nacen» cuando conviene a unos cuantos y
«mueren» cuando a estos cuantos no les con
viene que actúe el núcleo o fuerza que les
ayudó a alcanzar el fin que se proponían.
Este es el sino, esta es la historia de la
mayoría de nuestros centros políticos.
Son flores de un día, que se agostan al fi
nir la primavera de una ambición.
Los arrivístas acuden a los centros como
las abejas, en enjambre, a los pétalos azuca
rados, o como las mariposas que, aturdidas,
revolotean en torno de la llama, hasta con
sumirse.

79

Extraída la miel de la concupiscencia, no
quedan en los casinos de las aprovechadas
abejas, más que los aguijones y de las bri
llantes mariposas el raudo vuelo de los ver
balismos infecundos.
Nuestros centros políticos se parecen to
dos

como una

gota de agua

a

otra gota. Las

etiquetas que ostentan serán distintas, di
verso el matiz, de variados
colores las ban
deras que flamean en su salón de sesiones,
entre retratos de apóstoles mal parecidos
y
cromos

alegóricos.

En el fondo—caricaturas grotescas de los
clubs revolucionarios,
usurpan a los ele
mentos superiores de los partidos la función
directora y sustraen al sufragio sus dere
chos intangibles.
—

Son ellos los confeccionadores de las can-'
didaturas y candidatura acordada por los
centros—nadie lo ignora—es candidatura de
selección al revés, impuesta a los jefes, que
la sancionarán por miedo a la impopulari
dad, y candidatura impuesta, será votada
Sin remisión, con disciplina de rebano, por
el cuerpo electoral.
Los escritores de los partidos, sus leaders
más elocuentes, sus hombres superiores, mo
ral o intelectualmente, «proponen», pero los
otros

«disponen».

Son ellos, en definitiva, los que pronun
cian la última palabra, y en ellos declinan
poco a poco los partidos la soberanía.
Son el gobierno de los anónimos. El triun
fo de los mediocres. La apoteosis de los au
daces.
Por ellos, con ellos y para ellos, se mar

cha y se llega, a la conquista de la roja ban_
da del regidor, única preocupación, supre
ma idealidad de la mayor parte de los cen

políticos.
Extrana, abigarrada en su composición.
Al lado de los infelices, de los puros y hon
rados, capaces de todas las abnegaciones,
tros

convencidos

o

fanáticos,

los roídos por la

empleomanía, los «vivos», los que habiendo
ya atrapado un empleo, necesitarán agarra
dores, quien les ampare o quien les empuje.
Comienzan los centros su vida social lle
de ilusiones, de altos fines y generosas
iniciativas—bajo la presidencia venerable
del prohombre más prestigioso del partido.
Luego se apoderarán de la Junta directiva
los audaces hasta que la decadencia econó
mica, las deudas, el déficit, eleva al «eterno
caballo blanco», al rico de la casa, al «in
diano» del partido, que será amable y es
pléndido y se dejará sablear, hasta que los
«correligionarios», eligiéndole concejal, ha
yan satisfecho su vanidad o su ambición.
Más que políticos, son electoreros. En
lugar de auxiliares de una acción social,
son núcleos disolventes, nidos de disputas,
fermento de disidencias, refugio de pedigüe
nos, hornos donde se amasa el pan amargo
de las banderías, que desgobiernan la ciu
dad y envilecen la democracia.
na

EMILIO

JUNOY.

Senador del Reino.

(El Día Gráfico)
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