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Uns quants

segles de penuria econó
espiritual han deixat a l'anima
catalana, ran de totes les seves qualitats,

SUMARI

mica i
La guerra i el s

provincianas.

L'Heroisme de la

uau.

fas permetent totes les futures rehabi

per JOSEP

LLEONART
Diseure

Badalona, per JOSEP

Flo

CARNER

Josep Pijoan.
Ueello, De les «Vides imaginaries»
Mareel Schwob, per J. FARRAN I MAYO

El Cançoner, Poesíes de
Paolo
de

poquedat.

Histories eztraordinarles d'Edgar
A. Poe.-La

perdurable ins
tint nacional, sernblant devegades col
gar-lo tot, hi ha les habituts provincia
nes,-els prejudicis modestos; els quals
Al darnunt del nostre

es

deuen

clássica

RAL, traducció.

eaiguda

de la

casa

Usher.-C. R. B. trad.
Els tres xa.vos, per F. MASPONSI LARRÓS.

d'encongiment, de

una mena

sécs llastirnosos de

Presideneial.-Joes

rals de

litacions,

en

la

nostra raga

simplicitat

no

pas

a una

deis costums, ni

a

la

moderació, ni al seny, sinó a una pobre
sa d'espera que gradualment se`ris feu
connatural, a la grisor d'horitzons d'una
me.nestralía que havía perdut els estimu
lants socials de la aristocracia directora
i el gran comerg

2e la premsa
Davant la

Mareelona,

per

PERE

LLOBERAe
La Patria 1

I,Estat,

per M. FOLGUERA

DURÁN.

Joffre,

a

litat d'un estarnent convertida

guerra eurepea.-Le que

podría fer

espandidor:

el taciturno.

racterística de tot un

?No vejern

encara

en

certs catala

provincianisrne an
infeliços
tic? !pobres
que creuen que un

superior

porter del Se

a un

o una

cosa

Santa María la

sultana amb ulleres tre

pasió, i

es

mes que

pensen que hi ha

serradures dintre

els maniquins de la ciencia oficial

o,

una

no

rnés

descoratjador

tracta

es

de dolcissima

gent badoca— que malta gent de la que

podría reaccionar
masa adjectivitat,

contra

aquesta llasti

contra aquesta

d'existencia rudimentaria,
ornbres d'altres

cossos,

cona

no

mena

si fos de

trobi més

oposició al provincianisme castellá
el

provincianisme

de qualsevol estat

que
eu

tenen raó.

visquin,

Ilástima que

(sense reserves, sense llibertat, sense
elegancia ponderativa) de qualsevol deis
pobles civilitzats del món, i se n'erigei
-

colonia? A qué diem civilització

en

perfecta de la PROPIA
energía espiritual? Es possible obtenir
a una

actuació

la civilització

per pura

comanda al tau

lell d'un país estrany,

com

d'un articie de bazar? I

a

dre's

guit?

cultura

penosa

en

un

esperit

un

que

pel daler d'una

no

elevació, sinó

per disol

benestar d'altri

periode actual,

en

bració especialíssima deis

vora

eficiencia

ja

canse

-

En el

tats

tractés

es

quina

considerable -pot arribar
una

si

per

aquesta vi

esperits des

vincianisme de molts arriba

encara és

psicología

FÓRMULA, d'un.a admiració

«Fernando»!
Peró

d' Or"

SEGONS

vetllada

perqué ja

Biblioteca "Illcs

?no és

TA?y1BE

jondo»; i

per dir-ne una, de l'Academia de Sant

wou

JOSEP LLEONART

Peró,

eficag i

alguna

per

femenina de «cante

quatre ripis dedicats

a

«apuntes» universitaris
randa, de visió pseudo

burocrática de l'univers i de

cerca

molases de

LA MERLA

apresas fil per

nat, s'extasíen amb el castellá bonic de

Blanca

Laihre

intol.lerables

sinó

nistes deixalles del

ministre és

personalitat de visió i de judici,
propia,-- per modesta que
hagi d'ésser a la primería—dins la vida
universal. No han volgut viure de qua
tre xistos d'en Jackson Veyan, d'una al
tivesa trista de dispesera que havía es
-tat neboda d'un director general, de

la

ca

catalans,

ser

amb actuació

xin

en

gosen

no

amb

la humi

poble.

avui

ropeu. Encara

la guerra europea, el pro
a

modali

purarnent grotesques. La gent de
les

inventives

ridícoles

de

les

rivals, la fecunda obra imagi
nativa de les agencies telegráfiques de
una i altra banda, i
está amb un ai al
cor, no per consideració d'amples horit
zons polítics, de formidables accions
reaccions de l'hurnanitat, sinó perqué
sha posat una etiqueta, i la-etiqueta no
prempses
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el deixa

sossegar. El

periódic jauml que

parla de l'Alemanya, com d'un immens
requeté oblidant quina és la religió de
l'Estat i la moral de Berlin, el periódic

republica

un

com

Catalunya.

que s'exalta amb el triomf deis

aliats i amb la seva causa liberal sense
recordar-se de l'autocracia de Prussia ni
del «clericalisme» de Bélgica, serán do
cuments saladíssims de la nostra época;
peró hi ha un diari a Barcelona, per
fortuna, un diari no neutre—la neutrali
tat és

el porter d'un consulat, sinó
amb naturalitat i sabor catalana, amb
Veu de
LLIBEJ1TAT. Aquest diari és La

parla

horror!—sinó ecuánim; que

de nosaltres un sentiment nou que
l'heroisme i fins
en diríem en-devinament de
espuma (d'heroisme, corn si els orguens no
u

bles -de la nostra individualitat s'haguessin
engrandit bateguessin més intensament.
Ara, -en la calma -d'aquesta piada estic

pensant 'quin dó arcangllic no Mi-a si aques
debat la sang
de
pell
un poder de
fa
pujar
a
flor
ens
dormía,
arribés
a esdevenir
vida interior que
que
ja desme
uti impuls tant consanguini,
ta ventada de bra6 que

ens

moriats de material soroll de
xendeses, menyspreant com la

canons
causa

i fat

grolle

vulgar cleria de
partit de joc
pehdre's
com
un
portiva sol
del
seu influx
arhb apostes, no més quedés
en la nostra natura soMoguda el pur im
puls que diu: avant i enlaire.
Tinc de confessar, cogitant de mi mateix,.
ra

el Tet de la guerra que la

de
deis
raixamplament
home entre els homes,
esperits que es feia en mi dies passats, en
contacte amb la munior, eren més nets de
que l'acreixement del batec del

meu cor

Les

Bucóliques

de

Amb el

cor

a

pessetes

la má,

no

gas

en

el deport

una estació, un pilot d'homes,
'dÓn`.es
i criatures entre ells, drets,
algunes
asseguts, entremig deis sarrons i els sacs

que és

pobresa

no

xnenys terbols que

ells. Valencians que gairebé empaitats ve
níen de França, del treball de les vinyes,
'contaven la seva via esverada per pobla
cions que l'aire era esquinçat de clarins i
mogut de tropa, i de les masies quedant
vuides 'd'homes i de cavalls per a servir la

deja.

Quan ja

era

aí

tren he sentit

un

picament

de mans, darrera d'un altre que arrencava,
uns crists de comiat, d' aquells esglaiats,
que sembla que al darrera té de venir-hl

algún esqueixament

mortal. Els ulls s'aixe

Ilevant ; .mans que encara picaven, moca,
dors voleiants, i de moment la gran corrúa
ressignada girava l'espatlla al Ilunyá con

la -guerra material,

sense

fron

sobte verarnent

sentía aleshores viure
món més en.11a,

en

entengui's,

fins més enllá

del món xemorós de la guerra

objectiva, allá

p

s

en

havía l'endevi
i Inés pur de l'heroísme

aixe hi

en

pregón

nosaltres.
Amb l'heroísme al

fóra aquesta també

l'imperialisme

i el

cor

una

cap

a

la pau,

no

bella actitut entre

pacifisme,

escaienta als
llatins que encara restem fóra de l'accident
de la lluita material, fóra d'aqueixa causa
grossera de tanta humana dolor i sacrifid.?
Quin somni formós, Deu meu, si el día
que la sang fos aixuta i els focs Apagats,
al dir

algú

d'ells

:

«Veieu el fruit del nostre

heroísme» nosaltres poguessim contestals
hi: «Doncs, veieu la flor del nostre,_blanca
del sacrifici, flairosa del dolor recios, neta
de sang. No us en havíeu adonat que hi ha
heroísme de la
•

pau ?

»

:

josEP LLEONART

guerra. I esperaven tornar a les llars sense
queixa, 1 alguns sense diners pel viatge, es

top de la guerra, que n.o pas en la lectura
'de les noves o en l'escolt deis comentaris
de

horitzons

no u.
m

nament més

nes hi trobava la fondaria del moment i la
nostra part d'heroisme.
Veia en aquell orguen il-lustrador de la

seva

un.s

tiaumre eu.

v

d'arrencament,

de deClarar-nos pel cantó alemany o pel
tó francés tot ficant-nos el diari a la butxaca,
sinó en aitals visions directament huma

de la

en

perque es desperten de

el valor que de moxnent ha
víen pres semblantes visions al nostre vol
tant, en la comprensió més cordial i forta
que 'elles ens inspiraven deis sentiments de
humana solidaritat, de oblit d'un mateix,

r.del paper i cessaven les profecíes en
el nostre tren, i al restar la vía lliure
-vist a l'altre andén una munió girada cap a

imaginacions

ser

en

can

vida,

o

un

Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la nostra Administració.
Preu: 2

1.<11.n

Virgili

i d'instint fer, més nets,
criaven
en fi, quan es
en la simpatía o l'en
gunia 'd'algunes gentades palpitantes del re

vanes

ferm, mes els cossos tendint a
arremadar-se per trobar aguant, mentres
queda a la mirada l'encantament de fera
que vol

teres

Llieroisme de la pau
de cada

una remor
sorda de les veus que
la gran hora viril engroixeix, i entre les da
mes mocadors als ulls, i en tots aquell
pas

a

no

Aquests 'dies passats, del contacte amb
l'espessor 'de la ciutat se n'aixecava adins

voi, amb

món ; ulls fits

Rraeons

C. Riba

Agost 1914

caven

Biblioteca Illes d'Or"
La més selecta de les Biblioteques literaries

1

pta. el volum

Les ilies d,Or.—de F. Mistral (trad. Ma
ría Antonia Salva).
Vida al pas.—per Joan MaragalL
Sornnis.—per G-uerau de Liost.
Merla.—per Josep Lleonart.
Se troben de venda a la Casa Luis Gili,
Editor i llibrer, Clarís, 82, i a nostra Admi
nistraeió.
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aix6 fossin caraeterístiques de races supe
riors ; coneixent que la superioritat es gua

Discurs PresIdenclal

,.

jocs Florals

del

l'imrriolació,

nya amb

de Badalona

cruenta

o

incruenta,

sents 'una delicia secreta de la tev,a inferio
ritat. 'Així no et cal esquerraçar-te,. ser. ge

'de tu mateixa. T'acotxes com la dóna
de 'sa casa, plena de ufana i de natural vir
tut, 'pere, que, gomboldant-se voluptuosa en
nits de pluja, pensa amb un infinit estira.:
nerosa

Temps

_ipins
les

I de
seves

d'Aragó,

temps que la costa daurada de

era

Catalunya no com

ara

en l'estel rogenc, i en les
nuvola
des de la posta d'un dia de vent. Cornençava
la nostra hora divina de l'Italia, el nostre
moment Vibelí amb fulgurances del Sacre

dormía a l'ombreig de

pampolades ; el terraçá oblidava
quintaneá 'soleioses on reix tota

grana i tot empelt, el mariner la seva presa
astoradai bellugadiça de tots colors uns i
altres 'el petit guany, el camí fet d'esma,
la mesquina sol-licitut de cada día, i fins

Imperi 'Romá,

la realesa de la miar.

:

1 totl'amor de

Recordem-nos-en,

costuni sota la lluna clara.

el temps més herbic de la nostl-a
creient igual que Jo
historia ; 'o Si voleu,
que la vera historia de Catalunya será en
Era

—

1'

'día 'que hi hagué illavors a la terra, el fill
del. Rei J'alune I, havía comandat que es
bastissin naus, Ilenys i galeres, j ningú no
I

a

empresa

era

l'aparellament.

els ferrers

no

feien sinó án

brogit

una

insanitat l'obra que s'hi feia» ; cóm també
Tarragona,_ Tortosa, Penyíscola, Valencia

tança, sinó el primer incentiu d'un daler de
emulació que rnai més no s'estingís en tu,

i per tota la costera de les marines, on jeia•
l'arbre, 'encara amb son niu i. amb l'esquinç
d'una terenyina, i qui sab si d'un vel de fada.

(fugir.

mentrestant

una

vitalitat que s'espan

día

brogidora com el saltant
suara 'desglaçades. 1 ningú
Oi

caminaríen

rei

rcallava.

de les
no

aigües

sabía be

les gents de Catalunyá.: el
I cavallers i ballesters i almo
gavers j servents de mamada, veníen, tot
creuant les serres, il-luminats de fe cata

lana, transfigurats encar de la vida gentil
miraculosa del Reí Jaume. 1 fou llavores
que l'Europa
s'a.storá, ja en aquell temPs
rezeloses 'de

del Papa

'de Dobles

di #arrienaça
.se-va
u 'en

i del rei de

que

aixordava el món amb la
de victoria. «Tot el mhn,

Montaner,

—

estava amb les ales al

kraauest senyor, que faría.
50

n6stigue.s

us

seves

guspires ima

ginatives t'abrandés de passion.alitat, la
despertés en la mitja nit, damunt el
jaç Mediocre, i atormentés la teva ánima
amb
-que és la gran creadora de
veu

és avui el teu sentit, bona gent ho
nesta, davant el trashals de tota la terra,

epopeia, 'no volguem

Idavant la lluita per terra,

carácter 'purament

Quin

bles

"que

mas

una

i cel deis po

són la vida del món ? Estás

Catalunya

una

de

oligarquía

td'homens,

d'armes brillants sota el
dia nuvolós, i els grans castells .d'acer que

la.mar. Tu t'ho mires

com: si tot

Fábrica Barcelonesa

una

cotització 'europea. La

'castellana ha malmersat la tra

dició 'd'una forta
'del 'Casal

negatiu. Exigim-li. la
epopeia, exigim-li un

la nostra

'a

valor universal,

'de la teva mica de racer. Tafaneges
amb "una certa meravella les silencioses res

passen per

pau per7

sedició local, d'un alçament romántic de

grandesa

con

tenta

telleres

en

acontentar-nos

.demanar Del avenir de

la vida.

.

'vida grisa dé poble que viu

que ho a nosa i que no fa nosa perque no té
ideal, sin:6 que sigui un. valor intens en
l'aplec 'de' les nacions, que.ajunti l'inspira
ció 'deis poetes i la riquesa deis negociants,
la: profunditat de les savieses, la gracia de
la 'cultura i la mateixa 'gloria militar.

política exterior que rebé
; l'oligarqáí.a castellana

d'Arag6

ha 'convertit l'Espanya per la

seva

inercia

de Ceieluieida, Goma i

Aposits

Ronda de Sant

Pere, 12

tot esclat de

jovenesa ; i missat
França i del reí
:d'Anglaterra d'altres senyoríes del món
eren 'tramesos
al Casal d'Aragó per assa
bentar-se de contra quin noble Casal de
la terra
s'acoblava aquella gran escampadi
çagers

correlació 'entre la 'força i el senyoreig,
sería la major imn-ioralitat de la terra el se
nyoreid Sense força.

una

que "et

les ciutats de terra

a

:

Jovenesa 'de raça,

el 'caliu diví que amb les

de

endins, les gents més enterques, Hent amb
mal áverany, tot era a,muntegar ballestes
cairells i cordes i llances, darts, cuiraces, ca
pells de ferre, escuts, paveses i manganells ;
i a les marines trabucs, i pedres de giny a
'les Pedreres«.- Era un vent de gloria el que
movía quells homens, fendint, tallant, for
rjant, Picant els estres de la guerra era una

ven 'si es rnanté la seva energía ; i aquesta re
visió `és. necessaria perque cal sempre una

No estranyeu, doncs, que avui en día
dir-nos:--Aquesta fou la mida suprem.a
una Joventut, per la qual l'ideal s'encarna ,en
gloria que mai ha d'ésser ultra
passada.—Ah, honesta gent de Catalunya, aquest 'sol norn: Catalunya, sentí la aspP
ah, gent que t'aconortes i fas un goig casolá ració vivísima que la.nostra personalitat pu
guiíziure amb tots els seny.als i totes les
del- petit guany, del carní fet d'esma, de la
mes'quina 'sol-licitut de cada dia, de l'amor elicacies `de la vida ; que la nostrá niçaga,
aigualit i l'esp-erança eixalada, jo voldría posseidora 'd'un patrimoni Latí que tot just e5
_cbmença 'd'artigar, no tingui pas c.om delida
que el teu récord no fos una pia delec

era

estat prou arriatent

a un encantarnent esteril, a
'devoció Malaltiça del record pel record,

els horneas la viuen, i les races noves se'n
valen 'per fer-se Iloc a la terra,,i les n:acions
.esclaves
esquarterades hi acuden com al
juí 'de Deu, i les nacions poderoses hi pro

a

de les fargues. I

tot just hav.ía

dia s'ha

en aquella hora hi
gent que va pel món, i que ella no n'és.
I
: la guerra és dura, es implacable, és
orba, i tots els horrrens de bona- valuntat
han de sospirar-ne la fi. Peró avui com avái

de la nostra

ella, i a Palamós i a Sant Feliu I a Sant Pol
'de 'Maresnies i a Barcelona, els mestres de
aixa kluien s.elves senceres a la mar, «que

que

just assolía

mai d'induir-nos

s'estremía del flam i el
a Roses, i a Torro

cores, 1 el Pirineu

tot

l'Europa que amb la seva pressa
ponderativa, tant graciosa i vivent, ens des
criu el Montaner. I sapigueu, que en acceptar
nosaltres el lregat dels dies antics, eh no ha

—

CoRliure,

un

dubte 'de

pervenir,
era el temps més pur 'de
el
mitología.
El príncep de més gosa
nostra
la

sabía per quina

que

el 'primer punt del assaonament. Recordem.nos 'avui d'aquell moment de la paor i
el

en

seu

'de la nostra joventut

catalanesca, 'd'aquell esclat
gué de retre i morir quan

ment de benestar que

dic,

'de

tot el món

ço que

»

En aquel'
les pro

cercava

abastaría el rei.alme

C3JW

wse131.LE:

Fontanella, 20

FABRICA: Font

honrada,

Jogneteria, Tocador E objectes de cei hiloide
de °orna.
Cotons, glas3es, benes
En.viem catálegs als

3

Os-tonedia, Higiene

á articies

sabons antisséptics.

compradors a lgeng-rbs

TUSELL GERMANS

Barcelona

,

•
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fatalista, per la

gavell,

bn

una

quem nosaltres

ineptitut, pel seu des
Turquía d'Occident. Edu
seva

en

EL CAV

nosaltres mateixos el sen

tit Polític amb totes les seves armes ; nos
altres p-odem ésser els senyors d'un gran
ideal iblric, temps a venir, i avui ens toca
treballar 'desinteressadament

en

la nostra to

ascensió, sota el dever més
Tnai,'absolutament mai, ha pesat
tal

9

Poesíes de Josep Pijoan

primera jornada

De la

greu, que

C.antera-hi

sobre gent

que

es

can«)

una

fa curt el

tot camisant,
caral qui va cantanto

catalana.

*que feu neixer en vosaltres
ambició que us ií-lumini les paraules
(me he dit, i que maj per mai us volgueu
acontentar 'd'un estat que no sigui la ple
nitut 'de la vida, d'un estat del aual no po
gués (dir el gran geni catalá d'En Montaner,
Tantdebb

una

imatge pintoresca: «Tot lo món es
amb les ales alçades d'aauest poble, aue

amb tsa
tán

faría»

.

Aquestaiambició,
sapiguen

els que

que el nostre

mar

no

la sentin, que

els la

serva com

batrimoni. Els Dobles interiors, sovint,
només :passen un temps 'de gloria en tata Ilur
historia; •els pobles de mar, Que viuen arrán
del 'gran estimulador, eternament canviant,
un

mai el dret a emular la llur glori
antiga. Si, com fan encara els nostres cora
lladors, Ilisqueu a les balmes de la nostda
.rnar, crio en portareu com els .princeps de ron

Perden

no

dalla que hi són estats la melangía i l'enyora
Inent 'd'un mal anior ; en Dortareu la gosadia,
la llibertat, la gola:frería 'de la gran bellesa
del .rrión; en portareu la tensió suprema de
la rnostra raça catalana; en p-ortareu la ban
dera 'al vent,

frenetica

V.nortalitat.
A Vosaltres, poetes,

en

son

desig

la vívida admiradó de Ilurs destins.
`vosaltres
que veniu als nobles concursos
A
de 'poesía, gent amiga de la cerimonia ii
tual 'de la Renaixença Catalana, no cal dir

'93

que

vosaltres ja sabeu:

genolls l'auguri de

que quan

se

la Poesía nin

'ha sabut mal calcular tota la seua força
i
seu irnmens poder de trasmudança en les
regions inconegudes on va prenent forma

gú

l'esdevenidor.
JosEP CARNER

Obres de osep Camer
Llibre deis Poetes
Primer libre de soneto
Segón libre de sonets
Els Fruits Saborosos
4.2a Malvestat d'Orimn
Les

Monjoies
deis Nyanyos

3 pessetes
5

2
5
5

La parau/a

5

el vent

»

cts.

0'75

Anques 1 Ventana
en

pessetes
»

Lluis Gili.
Se troben de venda a la Casa
Admil
Editor i llibrer, Ciaría, 82, 1 a nostra

nistració.

sentiu eixa remor de les brancades ?
El jorn va a començar I
11,1ireu l'esclat de serra Ilevantina ;
al primer raig de sol,
mireu pels Dlans la boira com camina,
aviat empendrá el vol
Corre pel món suprema esgarrifança
d'un vent esDeritat,
s'aixeca tot del somni en que descansa ;
jo estaré parat ?
El qui remou la matinal aurora

també

veig

em

a mí,
r;atIla temDtadora

desp-erta

al davant la

ignorat camí !
Marxem, bastó, la veu
d'un

Si
és

no
un

que

ens

hom.
és algú que d'allá lluny
que ens treu d'on som.

ressona

a

dintre

hi convida

un

ens

crida,

II
EL RAM D'OR

Calicó de cami

a

pobles

accepta de

Apunta el jorn, saltant per les collades
fresseja el bestiar :

d'im

vosaltres escau fo
mentar l'ideal inextingible, encendre en els

vos

MATINADA

Cantant per
tres

un

minyons

se

camí
n'anaven;

el pare els despedí
troç enllá de casa.
—Marxeu sota el cel blau
Adeussiau!
El gran s'hi va quedar al mig
al mig de la jornada,
cullint flors per un pla
que és el que més u agrada:
—Marxeu, germans, si us Dlau:
Adeussiau
Marxa-nt els altres dos
camí d'enllá cantaven ;
mitjá vol fé un repbs,
que el séu delit s'acaba.
—Germá, no soc prou brau:
Adeussiau!
No hi són tornats tots tres
a 'casa del seu pare,
que el rnés petit .no hi és,
no hi és tornat encara.
—Qui sab per OT1 s'escau:
Adeussiau!
El pare está de mort,
pel finestró g,uaitava,
ja en veu vent un ra.rn d'or
.dut per minyó que canta.
puc morir en pau :
Adeussiau 1
—O, pare, si viviu,
b:ndreu bona durada ;
9, pare, si us moriu,
las planto en la fossana.,
la flor que mal no cau:
Adeussiau I

un

•
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van, per l'aire també s'han convidat.
Repleguen les engrunes i fugen a volar ;
eh l Higa les alforges i torna a caminar.

ocells que

ACOLLIMENT
Si mai passeu davant de La masía
portal a vora del carní,
entreu-hi a reposar com jo aquell dia,
quan, fadigat de marna,
que obra el

vi

vaig 'reposar allí:
—Si fossiu servidor per
me

'deja

una

ajudar-me ;

REPOSADA

padrina

amb un cistell al cap
—soleta jo no puc descarregar-me;
els hómens s6n per Tbra,
no em pot ajudar cap.—
Obro a la Ilum la porta esbalandrada,
i un dintre veig allí que m'enamora :
aquella quietut d'entrada neta,
de Casa sois torbada
pels xiscles que fa entrant una oreneta.
Ajudo'a la padrina
que em clána del cistell el fruit millar;
un raig
de sol de terra l'ilumina
daurant-li l'arrugada morenor.
Beneeixo la cióna i la masía,
i
bon acolliment que m'han donat,
aquell cistell de fruit
i 'el fruiterar que el cría,
re_prenc el camí asserenat.

Deixeu que m'hi reposi una vegada
en la font del pastor ;
de pac se n'és marxat amb la vacada,
sento

l'esquellir6.

En eixa

reposaré

font, pastor,
un instant,

que

tu

has guarnid,a,

li tornara la força defallida
d'un pobre caminant.
Sobre la pica t'hi has deixat la croça,
l'hi trabarás demá
per refilar avui faría nosa ;
si es perd, es perderá_
Et Veig plantat a dalt una carena,
cantes perque fa sol;
et Sents de quietut l'ánima

plena,

tens tot el que ella vol.

O, mai sabrás, pastor, la nena amarga
del nostre desitjar,
ni el trist consol en l'esperança liarga,
d'un regne que vindrá.

IV
VII
DE PAS
EL FLUVIOD

Quan
de la

Dassava
casa

,aprop

blanca,

Cancó

goços m'han

lIadrat

i la porta

tanca.

es

Quan jo soc nassat,
tothom qui trobava
'era sab dir l'ad.eu,
ni ine'l contestava.
no

—Goços,

que

em

Iladreu,

robo les cases,
tamp-oc pe-ls camins
ni el fruit de les rases.
Robo més endins,
ánimes íancades
que vull esDa.nyar
fent-les soleiades.
—Casa, no vull béns
ni res del que tanques,
no vull lo que tens
sin6 lo que et falta;
no

aquel' bon amor
per donar-ho
altre.

V

MIGDIA
A dalt d'un_a collada que es veuen dues
quan toquen a mígdía s'atur,a el
carninant.
S'asseu sobre una roca Que el servira de plat;
per ta.ula, les rnm)tanyes; sostre
Convida an els que iDssen:
Veniu, veniu, germans ;
d'a.auest bocí Que porto, mengeu-ne xics i grans 1—
Corn que ningú s'atura, no es perd la voluntat ;
—

de

pastors.

Era un rei molt poder6s,
que él fill únic que tenía,
quan S'estava entre els pastors,
com a do
els hi prometía
d'obtenir tot el que es vol,
refjlant el fluviol.
Quan el van veni a buscar
per guardá el remat deis homes,
.despedint el bestiar
als pastors d'aquestes comes,
deja .en mig de desconsol,
refilant 'el fluviol:
El meu regne és massa -trist;
jo tot sol m'anyoraría
Molt més d'en.ça que he vist
vostres .prades (l'alegría ;
pujaré :amb el meu estol
refilant el fluviol.
Quan el príncep va sé allá,
mala 'guerra sostenía;
un Si -diu que va guanyar,
altre .din si perdería,
i el fadrí va tornar sol
refilant el fluviol.
Merare el príncep va sé aquí
no plovía ni nevava,
l'herbei feia florir,
i el remat se l'escoltava,
rocell parava el vol,
refilant el fluviol.
Quan -el prín.cep va morir,
va .deixar-nos
sa rnusica;
ella serva l'esperar
'd'una vida molt més rica.
Per aixe) sempre surt el sol
refilant el fluvial.
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Doncs, qul teniu ?
Des 'de dintre del rotlio:
del ullet viu.
em 'deja una pubilla
que sentes tú
mateixes ganes
Tinc
quan vegi ,algú.
'de 'donar-li la vida
—

VIII

—

—

—

DEMANANT CAMI

Baila, baila, minyona,
que 'jo faig per vosaltres
Quan 'sorda del poble

—

—Atravesseu el pont,"
passeu davant la font
i us pujara el canií Ens a la piaça,
la plaça d'un veinat
de cases escampat,
en í-nig deis esgraons de la muntanya.
Es veu sortir valent
el cim tot resplendent,
damunt de la rojor de les teulades,
que a sota seu s'aclofen espantades...
i al peu del campanar
pel bell mig del fossar,
arrenca el caminot de-les cingleres.
Seguiu <els giravols,
-deixant (els corriols
que han fet els traginers per fer dreceres,

—

'

•

"

-quan

sereu

a

dalt,

'que el caminal
segueix atravessant les

veureu

que al rastre de la

el Iverd se
i .1'herba

va

nostres

prades ;

gent.

fonent

esgrogueint de trepitjades.
Seguiu-lo -fins a la creti
-

d'un que colgat de neu
hivernada.
li Van trobar perdut
Allí ihi ha el trencador :
si 9.'ún s'enfila al cim,
l'altre 'es llença a l'abim
d'aquella •gran buidor de comarcada.
Encare ihi ha camí
que fa de bou seguí'
Ens arribar a la font de la nevera;
d'allí tot és incert,
que -el camí está cobert
pels TOCS que van saltant en primavera.
Cregueu que és .fadigós
per `un estrany com vos
montar el pedregam d'aquella costa;
si 'em voleu creure a Mi,

quedeus

a

que el sol

rodolant cap

a

(sento

l'Angelus

anaven

de •dalt

todant:

eStant

1

X

LA. VETLLADA
•

mestressa, amb quí m'haurá
Digueu-me,
criatura
qu,an jo parlava amb vos ?
la 'vostrá

confós,

—Us pren per un altre home que fou aquí una nit ;
perdut entre la boira trobava al meu marit.
Era 'una vetlla trista., esc,assejava el pá,
.com -ell ens el partía encara en va sobrar.
Segut rora la taula, de cara a cara al foc,
el hin sobre la falda, pari'ava poc a poc.
Deja 'paraules dolces... feien de bon sentir...

Digueu-me-les,

mestressa, torneu-me-les

a

Deia que la vianda, sempre que es reparteix
amb bon amor pels nitres, os semblará que creix;
i prometía dies que allargara per tots...
No tecordeu els termes, no recordeu els mots.?
Tant sois <luan se n'anavá, fent un .pet6 a l'infant,
deja que l'esperava per quan sería gran...
que tfeien falta hdmen.s moguts a fi de bé...

—

—

—.Digueu-me, la mestressa, cap on podría sé ?
Doneu-me alguna senya, que el .vull aconsegui;
per les seves paraules també. em demana a mi 1
.

Dormiu .aquesta vetlla, quedeu-vos fins d.emá,
a la Tinestra, veureu el fosc que fa!
Els :Trillons i Cabrétes encara no han sortit;
pel tom que ha dat el Carro, son)) lluny de mitja nit.
Mireu, quina serena Tará dema matí,
fins dalt a la carena us donarern camí.
—

la posta.

guaiteu

BALLADES

ADEU
5

plenes de flors

A la plaça fan ballades ;
les moces se m'acosten:
—

Minyona, vaig depressá:
Depressa, ben depressa

Vull bailar amb vos.
soc de caMí.
balleu amb mi

Adeussiau, pa:gesos 1. Pastós ;
vaig á deixar vostre repbs tranquil,
per pietat -d'aquestS moderns dolós!
perqul em cal parlar entre
apujaré la veu del meu istil,
I

Els moços també
dejen:
Bon f?raster,
.balleu primer !
si sortiu a la dança,
Fadrinets.`de muntanya,
no em puc quedar,
de caminar.
la Ineva via és ilarg
—

i el que

era

humil

veureu

doct6s

estudiós.

—

—

dejen els vells,
La vostra feina, jove,
bailar amb ells.
avui -és alegrar-vos,
!á la tinc: dins,
Jo la seva alegría
pels meus camíns.
'que
me
l'emporti
deixeu
—

—

Així el riu naixent a dalt del prat,
qué en sent abaix oblida el lloc feliç,
pel 'gran gemec-que sent al séu costat.

—

—

—

Quedeu's a nit...
Una vella em convida:
—laremel llit !
a la .ca.mbra més alta
jo no dile sbn;
—Padrina, 'padrineta,
corro .Pel Jalón.
per 'Clesvetilá els que domen

I imou

molins,

travessa la ciutat

(coberta

sota el fum d'un mantell

amb

somrís

un

—

gris),

de cel emmirallat

—

—

—

dir 1

—

dormí aquí ;
va

encara

baila per mi,
el meu can-1f 1

—

Així jo avui, pagesos i pastós,
sraig, .a. deixar el natuf,al repós,
per í:Iietat d'aauests moderns dolós !
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agafar

Ucello per la 'ma i va: estimar-lo.
Era la fila d'un tiátorer de Florencia i sa

aolo Ucello
els

en

realitat Paolo di Dono,

florentins l'apel-laren Ucelli,

Ocells

a

causa

perb

Pau deis
del gran nombre d'ocells fi

'gurats I de besties
seva 'casa: puix el

o

pintades qui omplíen
era

massa

pobre

la

per

a

criar animals o per á procurar-se els qui no
coneixía. Vins se cliu que a Pádua va execu
tar

Un

dels

fresc

.quatre elements i que

va

donar por atribút a l'aire l'imatge del carna
je?). Perb mai n'havía yist, de manera que

va:representar un camell yentrut qui bada
ja boca. (Doncs bé, el camaleó, explica Va
sari, es sembJant a un petit Ilangardaix sec,
mentres que el cam'ell és una gran bestia
tota desIlorigada.) Car Ucello no curava
gens 'de la realitat de les coses, sin6 de Ilur
multiplicitat i de Firdinit de les línies ; aixís

és que

va

fer camps blancs i ciutats roges i

tenir 11ur trasmudament en la forma senzi
.11a le la qual totes les demls depenen.

Heusaquí perque Paólo Ucello vá viure qom
'alquimista al fons de sa caseta. Va creu
re 'que podría mudar totes les línies en un
sol 'aspecte ideal. Va voler concebre l'uni
un

creat tal

vers

de Deu, qui veu
fora 'd'un centre complexe. Al entorn d'ell

vivíen 'Ghiberti, della Robbia, Brunelleschi,
Donatello, quiscun orgullós i mestre de son
art, Yient-se del del pobre Ucello i de sa
de la perspectiva, planyent-se de la
seva 'casa plena de trenyines, buida de pro
visions ; perb Ucello era encara més orgu
llós que ells. A cada nova combinació de lí
nies esperava haver descobert la, manera de
crear.

"No

era

l'imita.ció el fi que's propasa

cavallers`vestits d'armadures negres .damunt
de 'cavalls de banúç, la boca deis quals era
inflamada, llances dirigides ,com raigs de

va, sinó la

Jlurn vers tots els ,punts del cel.

ladora 'que les magnifiques
bre del gran Donatello.

I havía
són cer

dibuixar iriazzocchi, qui
qles de fusta recoberis de roba que's col
loquen (damunt la testa de 'faisó que -els plecs

-costum

caiguts

de la

roba

envolten tot el rostre.
Ucello va figurar-ne punxaguts, altres qua
drats ialtres amb cairons, disposats en for
'de pirámides i conus, seguint totes les
apariencies 'de la perspectiva, d'aital faisó,
mes

poixança

de desenrotlrar sobi
ranament totes coses, i l'estranya serie de
caperutxes amb plecs, u

seMblava m'és

l'herba,

da. !fhia una llarga túnica

L'Ocell 'pero

continuava la Seva obra pa
cienta i comjuminava els cercles i dividía
els ánguls i examinava totes les criatures
sots els aspedtes llurs i

interpretació

anava

a demanar la

deis problemes d'Euclidi al

seu

amic 'el matemá,tic Giovanni .Manetti; des
pi-1s -se tanca.va i cabría els seus Derg-amins
i taules, de punts i de curves. Va perpetua

xnent 'dedicar-se
Ifent-s'hi ajuar

a

l'arquitectura,
Filippo Brunelleschi;

l'-estudi de

per

per

un

Ilaç pál-lid i els

.flexibles 'Com les

»

per?) «no ho feia amb l'intenció de construir.
Es limitava a remarcar les direccions de les

mar

un

qui

per l'ombra!

reve

dia veié una joveneta
reja, amb- la testa ornada d'una garlan

zades entre

en

Ja substancia

de

Aixis vivía l'Ocell i sa testa penSívola
romanía 'embolcallada dins la caputxa de
la iseva capa ; i no s',a.donava ni del que men
java ni del que bevía, ans semblava entera
ment un ermita. Aixís és que en mig d'una
prada, vora un cercle de yenes pedres enfon

que trobava •ot

un món de combinacions
els replecs del muzzocchio. I l'esculptor
Donatello u deia : «Ah!, Paolo, que deixes

figures

delicada, cenyida

seus

moviments

eren

tiges que s'entretenía
era Selvaggia i va fer

buidar. Son nom
somrís a Ucello. Ehl

casa

.

a

dóna

ejls seus 3.411s i els
ves

Inans i

seu

'cbs; perb

no

en

la corba de

ses

parpelles i

la joia de limitar-se

individu ;

a un

p-ensa, feu descriure a la garlanda
cenyía el front una multittit de posi
cions. Perb Selvaggia no sapigué res de tot
aixb, perque només tenia tretze anys. Va

dins

sa

que hi

po

un

amb tots els movinients de les besties
les línies de les plantes i de les pedres i els
radis kle la
vapors

Ilurri,

les ondulacions de les

'de la terra i de les

ones de la Mar.
recordar-se de Selvaggia, Ucello
semblava 'romandre eternalment inclinat da4

I

sense

gresol

munt el

Mentrestant
rls
a

de les formes.
a casa

'd'Ucello

Per men'jar. Selvaggia

no

no

hi havía

gosava dir-ho

Donatello ni als altres. Va callar i
seu

flaques,

va

va

sapiguer

totes aquestes noves
que

va

representar la rigidesa
cbs i la unió de les seves manetes
i la línia dels seus pobres ulls tan

'del

en

no

día 1-orna.ndre en
sol lloc ; volía planar,
en 'son vol, per damunt de tots els llocs.
les 'formes de les posicions de Selvaggia
foren Hençades dins el gresol de les formes,

un

cabells

.seus

se

va

havía mal sabut si era viva. Per6

els 'entrellaços subáis dels

se

posicions

cats. IVIai

Seus ulls, i

Ma

cabells i les

seus

fixar totes les

morir-se. 'Ucello

els cercles de les nines deis

o

ella

del
!fer el seu retrat com
acostumaven fer els demés pintors qui es-1
timaven tina dbna. Car l'Ocell no coneixía
va

va

en

Selvag

adormía, passacta mitja nit, al peu de les rec
tes 'entrecreuades, dins el cIrcol d'ombra
qui's'extenía sota la llantia. Al matí, es des
pertav.a 'abans que Ucello i tota s'alegrava
de veures envoltada 'd'ocells pintats i de bes
ties de color. Ucellp va dibuíxar els seus Ha

quell

pestanyes S.

vin

era

Ucello,

estudiar amb

en

va notar l'inflexió d'a
'somriure. I quan ella va mirar-lo, ehl
Ifixar-se n totes les ratlletes de les seves

:altra

i havía pegat a

seva

'en. De nit, quan Brunelleschi

netiti veníen

se

follía

a

vers

reflectava dins l'ull
brollar totes les figures en

com

'era morta. Una

guda

gia. 'Ucello se la endugué a casa seva.
Selvaggia bassava tot el jorn ajupida en
front la paret damunt la qual Ucello dibui
xava /es formes universals. Mai va poder ella
compendre perqu s'estimava més el! con
siderar I ínies rectes i. Ifnies arquejades, que
esguardar la tendra figura qui s'aixecava

De les "Vides imaginarles' de Marcel Schwob.
Es deja

mare

que era morta,

-formes

com no

va

posar

entre totes les

havia reunides.

L'Ocell Se torná vell i ningü comprenía
els :seus quadres. Només s'hi veia una

ja
confusió de curves. No s'hi regoneixía ja
la 'terna, ni les plantes, ni els aniMals,

ni

els 'homes. Feia molts anys que treballava

línies,

les deis fonaments .fins a les corni
de les rectes i llurs
interseccions i la manera com les voltes gi
ses, i

la convergencia

rayen entorn Ilurs claus i

de

l'escorç en forma
sostre qui sembla

les vigues de
juntar-se al cap-de-vall de les llargues
sales. Representava també totes les besties
i els moviMents
llurs, i els -gestos deis ho
vano

de

A ou A

'per:tal

Despres,

de recluir-los a línies senzilles.
gsemblant a l'alquimista qui s'in

clinava darnunt

les

barrejes

de metáis i
l'orguens i qui per a trobar l'or espiava en
el Yógó com se
fonfen, Ucello vessava totes
les !formes &rus el gresol de
les formes. Les
reunía iL les combinav:a i les fonía a fi d'ob

:
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NATURAU:PURGANTE

ven

mes

COMER()

Recomendada por las Academias de Medicina de París y

Barcelona, etc.,

etc.

Diplomas

y rneaallas de Oro

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO -›
Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos del
y bazo, obstrucciones visce
rales, desórdenes funcionales del
é intestinos, calenturas,
biliosos, calenturas tifoideas,
cerebrales, afecciones
fiebre am.ariLla, escrófulas,
(gordura); NO EXIGE REGIMEN NINCTUNO.—
de
Como
en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorach. con el esudo encar
nado y
amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.

garantía
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estómago
depósitos
herpéticas,
obesidap
legitimidad. xigir siempre
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Nadie debe estar

en su casa

sin

una

botella-de agua

•

conestiones

BARCELONA

RUBINAT- LLORACH

22

CATALUNA

Š36
obra suprema, la qual ocultava
a
tots els ulls. Havía de compendre totes
les seves recerques i n'era l'imatge en son

/)etit rotllo de pergaMi cobert d'entre
la circumfe
llacos qui anaven del centre
circumferencia
la
rencia i qui tornaven de

concepte. Representava Sant Tomás incre

al centre.

la

en

dul,

seva

a

llaga de Crist. Ucello va aca
bar el seu quadre a vuitanta anys. Va fer
venir Donatello i va descobrir-lo piadosa
tentant la

ment davant d'ell. I Donatello

va

exclamar

quadrc!
interrogá al gran esculptor
aquest 'no volgué, dir res més. De manera
que Ucello ‘conegué que havía acomplert el
«O Paolo,

se :

torna

a

tapar el

teu

L'Ocell

»

:

confusió de línies.
algúns anys més tart,

varen

OBRA NOVA

mes

miracle. Donatello pero, només havía vist
una

j. FARRAN 1 MAYORAL, trad.

trobar

LA PARARA EN EL VENT
per

a

Paolo Ucello mort d'agotament en el seu
cátre. El seu rostre estaba radiant d.'arru
gues. 'Els seus ulls estaven fits en el misteni
revelat. Tenía a la má estrictament tancada

pessetes

Preu:

Dipeisit

Histo2les ezbacy2dinarles

Lluis

d‘bdga

de la

"

JOSEP CARNER
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A

casa

Usher

(Acabanient)
fluencia muda, peró importuna i terrible,
que de tants segles ença. havía emmotllat
els destins de la seva familia, i que el- feia,
a eh, tal com jo el veía ara—tal com era.
Semblants opinions no necessiten co
mentari, i jo no en faré cap.
Els nostres llibres—els 'libres qui,
anys i anys, ha-den constituit una part.
no petita de l'existencia mental de l'in
válid—estaven, com se suposa, en acord
perfecte amb aquest carácter de visio
nari. Analisávern junts obres tals com
el Vert-Vert 1 La Cartoixa de Gresset; el
Belphegor de Maquiavel; el Cel i Infern
de S-wedenborg; el Viatge subterrani de
Nicholas Klimm de Holberg; la Quiro
mancia de Robert Flud, de Jean
giné i de De la Chambre; el Viatge a la
blava llunyanta de Tieck; i la Ciutat del
Sol de Çampanella. Un deis séus volums
favorits en una petita edició in-octavo
del Directoriu.m Inquisitorum del DOMÍ
nicá Aimeric de Girona; i hi havien.pas
satges en Pomponi "Mela, a propósit deis
antics Sátirs africans i dels Egipans, so

Jo recordo força bé que les inspira
cions neixent d' aquesta balada ens
menaren en un corrent de idees, en mig
del qual es manifestá una opinió de
Usher que jo cito, no pas tant per raó de
la, seva novetat (perque altres homes (1)
han pensat aix1), com per causa de la
obstinacíó amb que dl la mantenía.
Aquesta opinió, en la seva forma gene
ral, era la de la sensitivitat de tots els
éssers vegetals. Peró dins la desordena
da fantasía d'ell, la idea havía assolit-un
carácter més audaeiós, i traspassava, en
certes condicions, fins al regne orgánie.
Les paraules cm manquen per expresar
tota la extensió, tot el seriós abandó de
la seva fe. La creénça, totavegada, es re
lacionava (com ja he donat a entendre)
amb les pedres grises del casal deis séus
avis. Les condie,ions de sensitivítat ha
vien estat aquí, ell imaginava, compler
tes psi métode de col-locació d'aouestes
pedres—per l'ordre del llur arranja
ment, així com el de totes les fungosi
tats qui les recobríen, i deis arbres de
candits qui s'aixecaven entorn—sobre

bre'ls quals Usher fantasiava hores
hores. Les seves delieies capdals nores
menys, les cope.ava de la lectura d'un

tot, "per la llarga, irnmutable duració de
aouest arranjament, i la seva repercus
sió dins les aigues silenciases de l'es
tany. La prova—la prova d'aouesta sen
sitivitat —era evident, sil deja (i aquí jo
m'estremía de sentir-lo parlar) en la

gradual peró positiva condensació,

per

damunt les aigues, entorn les parets, de
una atmósfera que els era propia. El re
sultat, afegía, es deelarava en aquella in

(1) Watson,
ment

el bisbe

vol. V.

el
de.

Percival, Spallazani, i particular
Lp.ndaff. Végin-se els Ch.emical Essays:
Dr.

llibre
•

in-quarto gótic

excessivament rar

curiós—el manual de una Esglesia obli
dada—les Vigiliae illortuorum secundurn
Chorum Ecclestae Maguntinae.
Jo pensava malgrat de mi en l'estrany
ritual d'aquesta obra 1 en la probable
influencia d'ella sobre l'hipocondríae,
quan, un vespre, havent-me inforrnat
sobtadarnent que Lady Madelina no
existía pus, m'anunciá la seva inten.ció
de conservar el cadáver durant una
quinzena (esperant Ifenterrament deflni
tiu) dins una de les nombrases caves si

tuades sota els

murs

Agost 1914

enormes

del

cas

tell. La raó humana que sil donava de

aquest singular procediment,

era una

que jo no cm sentía amb dret de contra
dir. Com a germá havía pres aquesta re

solució (dl me deia) en consideració al
carácter insolit de la malaltía de la di
funta, a certa curiositat importuna i
ávida de part deis metges d'ella, i a la
situació remota i exposada del panteó
de familia. Jo no negaré que quan jo era
retreia la fesomfa sinistra de l'indivíduu
que jo havía topat per l'escala, el dia de
la meya arribada al castell, no vaig te
nir cap desig d'oposar-me a aixó que
mirava com una precaució tot el més
innocent, peró de cap manera innatu
ral.
A requesta de Usher, vaig ajudar-lo
personalment en els preparatius de
&atesta sepultura temporal. El cós una
vegada més dins l'ataüt, tots dos el du
guérem al séu 11óc de repós. La cava
dins la qual el deposárem (i qui havía
estat tant de temps sense obrir que les
nostres antorxes, mig sofocades dins
aquella atmósfera feixuga, no ens per
metíen gaire investigar l'indret) era pe
tita, hurnida, y sense cap vía de rebre la
llum; situada, a una gran fondaria, tot
just a sota aquella banda de l'edifici on
hi havía la meya propia cam. bra de dor
mir. Havía servit, aparentment, en llu
nyedans temps feudals, per l'horrible
ofici de in-pace, i, en dies posteriors,
com a dipósit de pólvera o tota altra
materia facihnent inflamable ; perque
una part del sol i totes les parets de un
llarg vestibul que atravessárem per
arribar-hi, eren curosament folrades de
coure. La porta, de ferre maciç, havía es

ta,t, també, paregudament precauciona
da. Quan se feia girar sobre'ls séus
perns, aquest pés enorme produía un só
singularrnent agut i discordant.

Depositárem
feix sobre

un

regló d'horror,

dones el nostre fúnebre
dins aquesta
i enretirárem una mica

empostiçat

la coberta de l'ata& encara no clavada,
i mirárern la cara de la morta. Una sem
blança soptadora entre(' germá i la ger
mana va flxar totduna la meya atenció;
i Usher, endevinant potse,r els meus
pensaments, mormolá uns quants mots
Deis ouals vaig assabentar-me que la di

funta 1 eh eren be,ssons, i qué simpatíes
d'una mena gairebé inexplicable havien
existit sempre entre ells. Les nostres

mirades, noresmenys, no reposaren
gaire estona sobre la morta,—perque no
podíern contemplar-la sense espant. El
mal qui havía aixl sepultat la Lady en

la maduresa de la seva joventut, havía
deixat, com esdevé sovint en totes les
malalties de un carácter estrictarnent
cataléptic, la ironía d'una lleu rojor da
munt la sipa i la cara, i damunt del Ha
llanguent
vi aqueix somriure equívoc i
qui és tant terrible en la mort. Tornárem
coberta, 1, des
a posar i caragolárem la
d'haver aferrnat la porta de ferre,
eprenguérem treballosarnent el nostre

pr-és

ca-ml cap

a

les estances no

gaire rnenys
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inelancóliques

de

part

de

clalt

de

la

casa.
1 aleshores, després d'un lapse de uns
quants dies d'amarga pena, esdevingué
força visible en els símtomes
un canvi
mental del meu amic. Les
ma.lalVa
la
de
seves maneres ordinaries havien desa
paregut. Les seves ocupacions habituals
eren neg-ligides o oblidades. Vagava de
cambra en cambra amb un pás preci
pitat, desigual i sense objecte. La pali
desa de la seva fesomía havía pres, si és
possible, una color més espectral pe
ró la lluminositat del séu ull sera com
pletament esvaida. Ja no es sentía més
aquella aspror de veu seva de tant en
tant: i un tremolament que es diría cau
sat per una terror extrema caracteritza
va habitualment la seva pronunciació.
Hl havíen vegades que jo pensava en
bona fe, si el séu espera incessantrnent
agitat es debatría amb algún secret acla
parador, sense trobar el coratge neces
sari per revelar-lo. Altres vegades, jo era
obligat a resoldre-ho tot simplement en
les inexplicables deries de la follía; per
qué jo el veía mirant dins el buit durant
llargues hores, en l'a_ctitut de la mes
profunda atenció, com si danés orella a
una remor imaginaria. No n'hi ha per
meravellar-se'n, que el séu estat m'es
paordís—que m'infectés. Jo sentía lliscar
per sobre meu, en una gradació lenta
peró segura, la estranya influencia de
les seves supersticions fantá,stiques i
—

bre'ls coixins, i sotjant engfuniosament
endins de l'intensa foscor de la cambra,
vaig donar orella—no sé perqu6, si no
és que m'hi empenyía un esperit instin
tíu—a ce.rts sons baixos i indefinits qui
venten no sé d'ón, a llargs intervals.
Través deis assossecs de la tempesta,
Senyorejat per una sensació interna de

horror, inexplicable peró incomporta
ble, vaig vestir-me a córrer cuita (perquo
queja no dormiría en tota la nit), i
m'esfercí, passeja.nt-me d'ací 1 d'allí ra
pidament dins la cambra, per aixecar
me del deplorable estat
en
que jo era
caigut.
Jo havía apenes fet alguns toms així,
quan una passa lleugera dins una esca
la veYna deturá la meva atenció. Vaig re
conéixer totseguit que era la passa de
sentía

Usher. Un instant després ell tustava
g,entilment a la meya porta, i entrava,
amb una llantia a la má. La seva feso
mía era, com de costum, d'una palide
sa cadavérica—peró, a més a més, hi
havía una mena de hilaritat orada dins
els séus ulls —una histeria evidentment
continguda en tot el séu comport. El
séu aire rn'astora—peró qualsevulga co
sa era preferible a la solitut que jo havía
soferta tanta estona, i vaig acollir la se
-

va

presencia

com

alleujament.

un

«1 Vos no heu vist

aixó?t,—digué

brus

cament, després d'haver guaitat fit i en.
silenci al séu entorn alg-uns mornents,

Fou, especialment, una nit, la setena
després que havíem deixat la
Lady Madelina -dins la cava, que cap al
retirar-me força tard al Lit vaig experi
mentar el ple poder d'aquestes sensa

«Vos dones no heu vist aix6?—peró es
-Pereu! ho veureu!» Tot parlant així, i
ent curosament arrecerat la seva Ilan
tia, es precipitá cap a una de les fines
tres i la obrí de bat a bat a la maltemp
sada.
La impetuosa furia de la ratxa entrant

cions. El són

va

encom.anadices.
o vu_itena

volía acostar-se al meu
les llores anaven caie-nt,
caient una per una. Jo m'esforçava per
raonar l'agitació nerviosa qui cm domi
nava. Jo cm basquejava per creure que
molta cosa, sino tot d`aixó que sentía,
era degut a la influencia contorbadora
del melancólic amoblament de la cam
bra—de les fosoues draperíes esfilagar
çades, qui, atormentades pel buf d' una
tempesta neixent, vacil-laven d'ad i de
-allí sobres murs, com preses de un ac
cés, i brogien fatigosament a l'entorn
no

jaç—mentres

-
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-deis ornaments del lit. Peró les meves
penes foren d.ebades. Una indomable

trernolor penetrá gradualment tot el
méu ésser; i, a la llarga, l'incubus de
una angoixa sense .motiu vingué a aa
seure-se'rn damunt mateix del cor. Amb
una bocanada violent i un esforc, vaig
llençar-lo fóra de mi; 1 redreçant-me so

OYIlh
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e

aixecar-nos gairebé de sobrels
peus.

Era,-.

en

bellesa. Un terbolí s'era probable
ment congriat en el nostre veYna.tge,
seva

perqué hi

havíen canvis freqüents i vio
lents en la direcció del vent; 1 la exces
siva densitat deis núvols (tant baixos
que pesaven damunt. les torrelles del
castell) no ens privava d'apreciar la ve
locitat vivent amb que acudíen l'ún con
tra Paltre de tots can tons, en comptes de
perdre's dins la llunyanía. Jo clic que la
llur excessiva densitat no ens privava

d'apreciar aixó—totavegada
vem ni

no

copçá

lluc de lluna ni d'estrelles
ni hi havía cap claror de llampec. Peró
les superficies inferiors d'aquestes enor
un

—

mes masses

que tots els

de vapor trontollada, igual
objectes terrestres imme

Cada tarda 'fi-coced

11E1 TED

nos

veritat, una nit de
tempesta paorosament bella, una nit
única i estranya en la seva horror i la
tres

`ir A,

El Salé més

113 1511

elegant

diats a l'entorn nostre, relluten de la
Ilum sobrenatural d'una exhalació ga
seosa qui pesava a Pentorn de la casa i
dins un llengol
lluminós i distintament visible.

Pag-omboldava

«No deveu—no deveu mirar aixó!» vaig
dir jo, esgarrifant-me, a Usher; i vaig
menar-lo, amb una dolça violencia, de
la finestra cap a un seient. lAquests es
pectacles, qui us contorben, són fenó
mens purament electrics i gens extraor
dinaris—o potser que tinguin el llur fu
nest origen en els miasmes fetids de 1'
estany. Tanquem la finestra;-L-Paire és
glaçat i perillós per la vostra constitu
ció. Aquí hi ha una de les vostres narra
cions favorites. Jo llegiré i Vos escolta
ren; i aixl passarem aquesta terrible nit

plegats.»
L'antic volum que jo havía tret era el
Mad Trist de Lir Launcelot Canning; pe
ró jo Phavía anomenat un deis llibres
favorits de Usher, més per plasentería
que seriosament; perque, en veritat, en
la seva bajana i inimaginativa prolixitat
ben poca cosa hi havía qui mal interes
sés lalta i espiritual idealitat del meu
amic. Peró era Púnic llibre que tenía a
má; 1 jo cm consentía una vaga esperan
ça que l'excitació qui atormentava Phi
pocondríac, trobaría alleujament (per
que la historia de les malaltíes mentals
és plena de semblants anomalíes) en la
mateixa exageració de les follíes que jo
anava a llegir-li. Si havía de judicar per
l'aire d'interés estranyament tens amb
qué ell escoltava, o feia com quí escolta
va, les paraules de la narració, jo hau
ría bé pogut felicitar-me per l'éxit del

projecte.

meu

Jo havía arribat a aoueixa part tant
coneguda de l'historia, quan Ethelred,
Pheróe, del Trist, havent debades cercat

de bones en bones dins la
morada d'un hermita, es resol a intro
duirschi per força. Aquí, hom recorda
bé, les paraules del relat diu.en
per entrar

«1

Ethelred, qui

era per natura un cor

estrénuu, I. qui ara

era

també

poderós,

per raó de l'eficacia del vi que havía be
gut, no s'esperá més estona en parla
ments amb Permitá, el qual, a la fi, era
d'una llei toçuda i maliciosa, sinó que,
sentint la pluja a l'esquena, i tement lo
esclat de la tempesta, aixecá la seva cla
va bellament, i a cops feu ben
aviat un
camí través les posts de la porta per la
seva má guantada de ferre; i estirant en
tercament amb la má cap a dl, feu crui
xir i

cins,

esquerdar-se i

saltar tot plegat a bo
talment que el soroll de la fusta se

a
kIrk

gairebé

la solida deis teatros

nl,end das dic 5 pessetes

de Barcelona per

bannyets

lunch

i sonant buit escampá l'alarma i re
trunyí per tot el bosc.»
A la fi d'aquesta frase vaig estremir
semblar
me i fiu una pausa; perque va
me (si bé desseguida vaig concloure que
la meva imaginació excitada m`havía
enganyat)—va semblar-me que, d'una
banda molt remota de la casa venía
confusament a les meves orelles, aixó
que hauría pogut ser, per la seva exacta
analogía, Peco (paró un eco ofegat i es
morteit) d'aquell roateix só de cruixi

veure

ea

si bé percibís
laven com si mormolessin alguna cosa
inoible. El séu cap s'era acostat damunt
del séu pit;—totavegada jo coneixía que
jo
no estava adormit, pe,rque Pull que
entreveía de perfil era obert amplament
i rígida. Per altra banda, el moviment
del séu cós contrastava també aquella
idea—perque es decantava de un costat
pe
a Paltre a.mb un balandreig suau,
remarcar
ró constant i uniforme. Vaig
rapidament tot aixó, 1 reprengué la his
toria de sir Launcelot, qui seguía així:

-

ment 1 esberlament tant preciosament
escrit per Sir Launcelot. Era, sense dub
te, la coincidencia sola qui havía detu
rat la meya atenció; perque, en mig de
Pespetegament deis mares de les fines
tres, i de tots els ordinaris sorolls mes
clats de la ternpesta sempre creixent, el
só, en ell mateix, no tenía rés, ben se
gur, que pogués intrigar-me o torbar
me. Vaig continuar el relat:
«Pero Ethelred, el brau campió, pas
sant aleshores la porta, fou acerbament
furiós i meravellat de no percebre cap
senyal del maliciós ermitá, sino, en el
séu lloc, un dragó duna aparença pro
digiosa i eseatosa, amb una 'lengua de
foc, qui seia a Paguait davant d'un pa
lau d'or, arnb trespol d'argent; i sobre'l
aran-r
mur penjava un escut de relluent

«1 ara el campió, havent escapat de la
terrible furia del dragó, enrecordant-se
de Pescut d'aram, i que Pencis que hi
era romput, desacostá la
era assobre

çá, coratjosament,

per guardar-se d'aquest brogit
espaventable, que mal se'n havía sentit

mans,

de semblant.»

Aquí jo fiu bruscament una nova pau.
sa, i aquesta vegada amb un sentiment
de foll astorament—perqué no podía ha
ver-hi cap dubte que jo havía realment
sentit (en quina direcció m'era irnpossi
ble de dir-ho) un só feble i llunyá, pero
aspre, perliongat, singularment pene
trant i grinyolant
l'exacta copia del
del
dragó descrit pel
sobrenatural
crit
romancer, i tal corrí la meya irnaginació
—

figurat.
Oprés, com jo ho estava certament
aleshores d'aquesta segona, 1 tant extra
ordinaria coincidencia, per mil sensa
cions contradictories, entre les quals do

ja

se l'havía

minaven una meravella i

extrema
terror, jo encara vaig servar prou pre
sencia.d'esperit per evitar d'excitar, per
una observació qualsevulga, la sensible
nerviositat del meu camarada. Jo no es
tava de cap manera segur que ell ha
gués reparat en el soroll en qüestió; jas•
sla que, ben cert, durant aquells darrers
minuts, una estranya alteració es fos
obrada en el séu ca-pteniment. De la se
mi, havía anat
va posició cara a cara de
voltant de mica en mica la seva cadira
fins a seure amb la cara girada cap a la

porta de

la

cambra;

i així

una

jo

no

podía

-

camí, i aven
Pargenti trespol

per
del castell, cap a Pindret del mur on el
escut penjava; el qual, en veritat, no se,
esperá pas que ell arribés, ans caigué
als séus peus damunt del trespol d'ar
gent, amb un poderós i terrible ressó.»
Apenes aquestes siPlabes havíen ja
quit els meus llavis, que--com si un es
cut d'aran' hagués en aquell mateix
punt caigut feixugament damunt d'un

trespol d'argent—jo n'oí la ressonança
distinta, profunda, metaPlica i clamoro
sa, peró con-1 agornboldada. Completa-.
ment enervat, vaig saltar sobrels meus
peus; pero el mesurat bala.ndreig de

Quí entra aquí dins, ha estat el vencedor;
El qui occeixi el dragó, haurá guanyat l'escut;
-

Usher no s'era interromput. Em precipi
ti cap a la cadira on ell seia. Els séus
ulls eran assestats dret davant d'eh, i en
tota la seva fesomía regnava una rigide
sa de pedra. Peró en jo posar-li la má
damunt del muscle, una furient esgarri
fança corregué tota la seva persona; un
sornriure malsá tremolá entorn deis
séus Ilavis, 1 jo vaig veure que parlava
en un murmuri baix, apressat i farfo
llós, corn si ros inconscient de la meya
presencia. Vaíg decantar-me sobre d'eh
rnateix, i a la fi em vaig abeurar amb la
horrible significado de les seves parau

les:

expressió hagués tingut la poten
cia d'un encís—els enormes i antics ba
tents que senyalava Usher, entrebada
ren lentament els llurs feixucs queixos
d'ébenus. Era l'obra d'una ratxa de vent
furiosa—pecó darrera aquesta porta Es
TAVA l'alta figura amortallada de la La
dy Madelina. Hi havia sang darnunt les
seves robes blanques, 1 la evidencia de
alguna lluita acerba en tota la esllangui
da persona d'ella. Per un moment ella
romangué tremolosa 1 tintinejant sobre'l
llindar; després, amb un crit planyívol i
pregón, caigué pesadament de cara da
munt del séu germá, i en la seva violen
ta i definitiva agonía Parrocegá a terra
ara cadavre i víctima de les terrors que
eh l havía anticipades.
D'aquesta cambra i d'aquesta maisó
jo me'n fugi esfereit. La tempesta era a
fóra encara en tota la seva ira quan vaig
atravessar la vella calçada. De sobte,
una Ilum estranya es projectá al llarg
del 'camí, i vaig girar-me a veure d'on
podía haver eixit una llugor tant singu
lar; perqué jo no tenía darrera meu si
no la vasta casa i les seves ombres. La
resplendor era la de la lluna plena, qui
es colgava roja de sang, 1 ara liuía viva
ment través d'aquella esquerda apenes
visible suara, la qua], com he dit, s'ex
tenía en zig-zag des diarrán del sostre
de Pedifici fine a la base. Mentres jo mi
raya, aqueixa esquerda s'aixamplá ra
pidament—sobrevingué un furiós bureo
del terboli
el disc sencer del satél..lit
esclatá tot de cop a la meya vista—el
cervell em giravoltá quan vaig veure els
seva

carcassa de davant del séu

aquesta Ilegenda gravada

1 Ethelred brandá la seva clava 1 colpí
damunt la testa del dragó, el qual cai
gué davant d'eh, i reté la seva alena pes
tosa amb un bruel tant hórrid i aspre,
ensems tant penetrant, que Ethelred es
tapá volenterosarnent les orelles amb les

tá furiosament sobre'ls séus peas, i udo
lá les sillabes, com si en l'esforç retés
la seva ánima—c<Foll! Jo us die que ara
ella está darrera la porta!»
Com si l'energía sobrehumana de la

les seves faccions,—
que els séus llavis tremo

part

-

-

amb

sinó en
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«No ho sentiu?—sí, jo ho sento, 1 ho
llargament
he sentit. Llargament
molts rninuts, moltes hores, molts dies
ho he sentit—peró no gosava— oh! pie
tat per mi, miserable dissortat de mil
No gosava—no gosava parlar! La hem
posada viva dins la tombal No us he dit
que els meus sentits eren agu.ts? Jo ara
us die que jo he sentit els prirners febles
moviments d'ella dins la fonda caixa. Jo
els he sentits—fa molts, molts dies— pe
ró no gosava—no gosava parlar! 1 ara
aquesta nit—Ethelred— ha! ha!—la por
ta de Permita esfondrada, 1 la ranera del
dragó i la clamor de Peseutl—digeu,
més aviat—Pesberlament de Pataüt de
ella, i el grinyolar deis perns de ferie de
la preso d'ella, i el debatrees d'ella dins
el vestibul de coure! Oh, a ón fugirél No
será ella aquí totduna2 No s'apressa ara
ella per tirar-me en cara la meya preci
pitació? No he sentit el pás d'ella
la
escala? No distingeixo el batee horrible
feixuc del cor d'ella? Poli!» aquí eh sal

poderosos

murs

esllenegant-se en dos

hi hagué un llarg trailt avalotat com
la veu de mil catarates—i l'estany pro
funde i moll als meus peus es clogué
tristarnent i silenciosament sobre'ls bo
cins de la «CASA USFIER».
Trad. C. R. B.

—

Per

o BI

R DI

El rniliOr Café és el torrefaete de La
Crelia.—Carme (Davant de

abra

Betlern).

nova

W.esüor_s Givils9 estudiados segons
noSfre Dret per Lluís de Peguera,
extractados

per

Francesc Maspons i

Anglasell.

Extracte dela doctrina civil de Pe
guera anotat arnb la Jurisprudencia

catalana.

es
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Era un soldat que Ji van donar la 'li
el sarró i se'n va
anar cap a casa seva: en tot sois dula
tres xavos a la butxaca, perque era la
paga que havía tret de tot el servei, mes
per aixó niagú u hauría conegut gens de

cencia; content, agafá

tristesa.
En

aquell temps

anava

pel

món Nos

tre Senyor junt amb Sant Pere i heus

aquí que,
a aquel!:

Nostre

Senyor, veient-lo,

—Pere, vesteix-te de pobre i

aquell soldat,

diu

ves

a

a veure si li fas donar un

xavos que porta.
San Pera es ve,steix ben aparracat,
se'n va a trobar al soldát i li diu amb
veu ben llastimosa:—Una gracia de ca
ritat per l'amor de Deu.
El soldat va quedar tot sorprés de que
hi hagués qui fos més pobre que ell i
demanés caritat,

deis tres

—Germá, no pot ser.
—Una gracia de caritatl
—No pot ser, germá, sois porto tres
xavosija veieu que amb eils no'n arri
bo a tenir sisquera per passar una mica
del caml que tinc de fer per arribar

a

casa.

Mes Sant Pere va insistir:— Per poc
que sigui, Deu us ho pagará, per poc que

sigui.
Tant i tant va insistir que el soldat
se'n condolgué ili va donar un deis tres
xavoS.
Sant Pare se'n va anar tot xano, xano,
fins que troba a Nostre Senyor.
—Te'n ha fet, Pere?
—Si, m'ha donat un deis tres xavos.
—Bé, ell haurá recompensa; emperó
el vull probar encara una volta més.
Vull veure si et donará un altre deis xa
vos que li queden: vesteix-te de pobre i
demana-li caritat.
Sant Pere se vestí duna altre manera i
se'n hi aná.
—Bon germá, em voldrleu fer una gra
cia de caritat per l'amor de Deu?
1 el soldat que Ji diu:—Gerrn. a, no puc
pas, sois tinc dos xavos i ern queden
rnoltes jornades de camí.
Más Sant Pere perfidiejá i tant i tant
ho feu que el soldat condolguent-se'n 11

donar un aitre xavo.
Sant Pere se'n va anar tot regraciant
rnolt l'almoina, emperó el soldat se
dona al botavant veient que s'anava des
prenent de son cabal, que ja només
quedava un xavo per fer tant i tant
va

llarg

canal corn 11

quedava.
Nostre Senyor ho va saber

i

digué

539

a

Pere:
—Ves 1 dernana-li el xavo que 11 resta.
Sant Pere se vestí de pobre más Ilasti
rnós encara que les altres dues vegades,

se‘n va anar cap al soldat i
11 demaná si
livolla ter una gracia de caritat Der Pa
mor de Deu.
El soldat va dir-li que no
podía en cap

manera, ja que havía quedat reduit sois
a un xavo, per haver fet caritat
a altres
dos pobres i que tenía de fer tant llarg
camí, que no sabría pas com Per- ho.
Mes Sant Pere Ji den-lana tant i arnb to
tant llastimós i insistencia tanta que el
soldat va condoldre:se'n i traient se el
xavo de la butxaca, u dona.
Sant Pere se'n va anar tot content,
mes el soldat comeneá de capficar-se
pensant com ho t'aria per passar son
llarg camí.
Nostre Senyor que tot ho veia, diu a
Sant Pere:—Aquest horne ha estat cari
tatiu, donant-nos tot el que tenía 1 que
dant-se sense res; just és que el pren
gam en la nostra companyía, ens hi fa
rern encontradieos i ens hi juntarem.
Com de fet, 11 surten pel seu carní
comencen d'armar conversa i ajuntant

s'hi, caminant, carninant, vingué

que
feren companys i anaren fent vía fi ns
que tot d'un plegat s'adonaren que ha
-críen acabat les provisions 1 el qué és
més, els tres xavos que el soldat els
havía donat.
—Com ho •farern aral digueren; és
precis que arbitrem un medí o sinó ens
es

quedem

sense

menjar.

Ells que veuen un poble i se n'hi van..
Quan 1 foren, van trobar que tota la gent
anava atrafegada d'un cantó a l'altre,
com si hi hagués alguna desgracia.
Nostre Senyor que diu al soldat:—Ves,
entera't per algún del= veins qué és lo
que passa en aqueix -poble.
El soldat que se'n hl va, i u van dir
que hi havía una gran consternació par
qué s'estava morint el más ríe.
Quan Nostre Senyor ho sapigué digué
al soldat:—Ves a la casa del malalt
digues que si et donen duescentes lliu
res portarás un rnetge que el curará.
El soldat se'n va cap a la casa, dema
na llicencia per entrar i els hi diu que si
li donen quatrecentes lliures, els hi fará
an.ar un metge tant bo que
curará a
l'a .mo. A la casa ne foren tots contents,
ni que els n'hi hagués demanades vuit
centes, el cas era tornar la salu.t a lo
amo; aixi és que desseguida hi convin
gu.eren.
Tot content el soldat, segn aná a dir-ho
a Nostre Senyor i aquest que se'n va cap
a la casa, entra al quarto
del malalt
diu als que hi havía que s'aparten i el
deixen a n'ell i a un deis cornpanys
que dula, que era Sant Pere, sois en el
uarto.
Totom se va retirar, fins el soldat,
-

-

ernperó aquest

que era curiós i va co
neixer que el secret del seu company
que no sabía que fos Nostre Senyor,
podría servir-ii, se oue-dá al Deu de la
porta a mirar Del pany de la ciau.
Nostre Senyor, abans d'entrar al m'ar
to, va dir a n'els de la casa que prepa
ressin una taula arnb bones viandes: els
-

de la casa ho anaven fent, quan al cap
d'una estona surten Nostre Senyor i Sant
Pere amb el malalt enterament bo i res
tablert com si mai hagués tingut cap
rnalaltía.
Podeu comptar com tots s'en alegra
ren; no sablen el que els pasava, així és
que donaren un convit amb iota esplen
didesa i a.mb tanta alegría, que la casa
se'n entrava. Pagaren al soldat les qua
trecentes lliures que Ji ha-críen promeses,
qui n'entrega duescentes a Nostre Se
nyor; aquest les rebé, ne va fer tres
parts, l'una per San Pere, Paltre pel sol
dat i l'altre per el!, 1 emprengueren tots
plegats altra volta son camí cap a rodar
món.
Camina que caminarás vingué que
anaren gastant els diners que duien,
sinó és aquelles duescentes lliures que
fraudulentment s'havía quedat el sol
dat, les quals aquest tingué sempre ben
amagades. I heu's aquí que quan ja no
en tingueren, tractaren d'arribar a al
gún altre poble, a veure si hi havía qui
hagués menester de cura o se'ls presen
tava nova feina.
Al cap d'una estona obiraren un po
ble i van -dirigir s'hi. Lo mateix que a
Paltre, tothom estava atrafegat i conci
rós parqué es moría el más ríe.
Nostre Senyor va enviar-hl al soldat:
—Ves, 11 dig-ué, 1 proposa‘ls, que si te
donen duescentes lliures, els hi porta
rás qui curará al malalt.
El soltat ho feu, mes en lloc de derna
nar-ne

gada i

duescentes
en demaná

va

fer com l'alba ve

quatrecentes.

A la casa corn el que vollen era curar
al malalt i tenien prous diners, no re
pararen en la suma i 11 digueren que el
res venir desseguida.
Així ho feu, i Nostre Senyor se n'hi va
anar arnb Sant Pere i quan vegé al rna
lalt, digué que el deixessin sol a la
cambra d'est junt amb aquel' seu corn
pany 1 que mentre tant apariessin una
bona taula.

Tothom

va eixir, fins el soldat, mes
que era curiós, se queda a la
banda de fóra a mirar pel pany de la

aquest
clau.

En aixó al cap d'una estona, eiríren
Nostre Senyor, Sant Pere i el rnalalt qui
estava tant bo que semblava que no
hagués tingu_t mal malaltía, i se senta
a la taula,
preparada arnb bones
viandes, regnant com és de suposar,
molta alegría.
Quan hagueren dinat, pagaren les
quatrecentes lliures al soldat, qui n'en
trega sois duescentes a Nostre Senyor.
Aquest ne va fer parts iguals entre ells
tres, i ju.nts secn tornaren cap a altra

ren

terra.
Camina que caminarás, s'esdevingué
que acabaren tots els diners que duien,
sinó és aqu_elles altres duescentes iliures
que el soldat amagat s'havía, les quals
mai treia.
Altra volta en necessitat tractaren d'ar
rnedis per viüre, i arribant a un

bitrar.
poble trobaren

que s'havía enrnalaltit el

més ric i noble senyor d'aquest, sens
que hi valgués ningú per curar-lo.
Nostre Senyor va dir al soldat:
—Ves i digues que si et donen duescentes lliures, portarás un metge que
el curi.
El soldat hi aná, mes ne demaná també quatrecentes, i com lo que en la casa
vallen era curar al malalt, no repararen
en el preu i li digueren que hi fes anar al

metge desseguida.
Nostre Senyor s'hi 7a presentar, vejé
el malalt i digué que el deixessin sol
amb eh, junt amb aquell company que
dula que era Sant Pere, i que tinguessin
després amanida una bona taula.
Els de la casa se retiraren junt amb
el soldat qui es va quedar a mirar pel
pany de la clau, 1 velé com Nostre Senyor obría el malalt pel mig, li treia el
mal de dintre, 1 tornant lo a unir el
beneía l aquell es curava.
El soldat va quedar tot content perqué
va pensar que ja sabia el secret de curar
i podría deixar a sos companys, fent-se
propi tot el guany-.
Al cap d'una estona isqueren Nostre
Senyor, Sant Pere i el malalt, bo i sá; l
ne voleu a la casa d'alegría? Anaren tots
perdue
a taula per refer -se aquest de ses
des forces, í una volta dinats, entregaren
les quatrecentes lliures al soldat, des-pedint-se d'ells, amb totes mostres d'a-

fecte i reconeixença.
El soldat, com podeu suposar, sois
les que repartí
Nostre
Senyor, i
parts
iguals
en tres
aquell, veient se ja tant ric i amb secret
que tant valía, digué que se'n volla

n'entrega
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dues

centes,

sol.
Nostre Senyor 11 va demanar que no el
deixés, més aquell insistí 1 se'n va anar.
Camina que caminarás va arribar a
un poble 1 demaná que si ha havía cap
malalt; li digueren que si, i ell, anantanar tot

se'n a la casa, els proposá que si li
donaven quatrecentes lliures el curaría.
A. la casa, que el que vol:len era curar al
malalt, ho acceptaren, i tancant-se dl sol
en el quarto, obrí el malalt pel mig, cornençá a buscar el mal, i no trobant-lo,
el cusí 1 acaba per beneir-lo; més el ma-

Editorial E 11-)

e

ien arca

quant temps no volgué tornar a les se
provatures; mes temptant lo altra
ves

per compte de curar era mort; bé
feu i deixa de fer, el malalt no se movía.
Ne voleu llavores de desesper! ja es velé
a la forca, i tot era plorar i desespe-

lalt,

rar

se.

Senyor,
condolgué.
Nostre

veía,

que tot ho

se'n

—Ha fet caritat, digué a San Pere, dels
tres tulles xavos que duia; té un fons de
bon cor i vull salvar-lo.
S'aparesqué al soldat, tragué el mal
del malalt, el beneí i aquest va tornar a
la vida, amb tanta alegría del soldat,
antic
que no sabía com pagar al seu

company tant bon servei.
El soldat isqué del quarto amb el malalt, que ja estava bo; celebraren amb
amb
un bon dinar la cura i li pagaren
quatrecenreconeixença
les
tot afecte i
tes lliures promeses.
A.mb elles i les que tenía se'n aná tot
que caminarás fins que
fou a un altre poble, en el qual pregun-

content, camina

tú si hi havía algún malalt desahueiat
deis metges.
Li digueren que sí, ell que se'n va a la
casa i els digué que si li donaven quatrecentes lliures, el curaría. Hl convingueren, se tancá sol en el quarto amb el
malalt, l'obrí Del mig, 1 després de remenar- lo tot, pensant-se trobar-li el
mal el beneí tal com ho havía vist que
Nostre Senyor feia la última vegada 1 va

cosir-lo, creient que
malalt

era mort

que

el

curaría,

no

mes

el

es movía i tor-

volta els plors i desesper.
Nostre Senyor que tot ho vela, n'ha-

gué compassió.
-7-Va donar, digué a Sant Pere, els tres
únics xavos que dula; té un fons de bon
cor -I vull salvar-lo altra vegar'a. Potser
aixi s'arrepentirá.
Se presenta al soldat, el renya amoro
sament, tragué el mal al malalt, i beneint -lo, el torná a la vida. El soldat no
sabía com donar-li las gracies 111 prometé que no tornaría mal mes a fer`lio.
Isqué del quarto amb el malalt ben
guarit, ne feren gran resta., amb una
bona taula per refer a aquel' 1 li dongue-

ren les

Pessal

obPas

a la porta.
Sant Pere queja estava previngut, aixl
que el va veure, li negá l'entrada, i fer
má bé la porta.
El soldat va exclamar-se de la caritat
que havía fet donant els tres xavos.
únics que tenía; mes Sant Pere li feu

truca

naren altra,

quatrecentes Illures.
El soldat se'n aná tot content l per

volta l'ambició i refiant-se del seu amic,
que tant bo per ell era, comença a en
trar-li el desíg de tornar-ho a fer, i per
fi, no podent resistir més, se'n aná a
un poble i demaná si hi havía algún
malal desahuciat deis metges.
Li digueren que si, i ell que se n'hi
aná i promete curar- lo si li donaven
quatrecentes lliures. En la casa ho ac
ceptaren; se tancá sol amb el malalt, i tot
confiat el va obrir, li tragué lo que 11
semblava que era el mal, va unir-lo i el
beneí, pensara se que curaría; mes el
malalt era mort i mort va restar-ne.
Llavores invoca al seu company per
qué, com les altres vegades, anés a do
nar-li ajuda; mes Nostre Senyor que
havía vist que era impenitent i que sem
pre hi tornava, digué:
—Jo no vull Das ajudar-lo.
El cas és que els de la casa, veient
que no surtía del quarto hi entraren,
trobaren al malalt mort, agafaren el
soldat, l'entregaren a la justicia, i aques
ta va condemnar lo a mort penjant-lo
en la forca.
El dia en que aixd va succeir, Nostre
Senyor va avisar a Sant Pere que aquell
dia moría el soldat i que no el deixés
pas entrar en el cel si s'hi Dresentava.
Mes aixl que el soldat dongué el da
rrer badall i la seva ánima ne fou des
lliurada, corrents se'n aná cap al cel i

un

no havía sabut aprofitar-se
de la gracia que li havien produit i no el
deixá entrar.
Llavores el soldat Densá un medi
d'entra.r sense que Sant Pere se'n ado
nés, l a aqu.est efecte va quedar amagat,
i quan velé un ánima que se dirigía cap
al cel, se posá al darrera d'ella, 1 tant bon
punt Sant Pere obrí la perta per deixar
la entrar, s'Ill ficá ell també d'amagat

veure com
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Nostre Senyor desseguida

Sant

va

cridar

a

Pero.

—Mira, Pero, que has deixat entrar

Fánima
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del soldat.

—Vol dir, mi Senyor? No ho he pas
vist.
—Es que ha entrat darrera un altra, i
és precis treure- la.
—Com ho faré? que no voldrá anar
se'n.
—Averigua quin és el vid i més fort
que tenía el soldat, i quan ho hagis ave
ríguat, llences el que més u agradi fóra
de la porta, i aixi que surti a buscar-ho,
la tanques.

Heus-aqui que Pánima del soldat, per
no la veiessin, s'havía amagat da
rrera de la porta i allí s'estava tranquila

qué

i quieta. Sant Pere se n'hi va i comença
d'armar- hi conversa, i conversant con
versant, va averiguar que el vici més
Tort que tenía el soldat era el de fumar.
Ja el tinc, va pensar, i anant-se'n a

de la civilització, els intel-lectuals, ola espi
ritualitzats tenen 1' ineludible deure de reac
cionar. Per coses que 's diguin de la cultura
no pot negar-se que és un decorós refugi deis
hornea del nostre temps. Qaan se`ns insulta
o se `ns fa una mala jugada ho atribuim a la
miseria cultural. !Pobres de nosaltres si la
treguessim do la nostra espiritualitatl De
fensem-la, dones, els idealistes, ola sedéjants
de perfecció, els que creiem en una humani
tat más bona, en un pervindre millor.

buscar tabaco, no Ilençá, una bona pila
fóra la porta, El soldat feia molt temps
que no havía pogut fumar, així es que
el tabac el temptá de tal manera, que
per más esforços que feu per dissuadir
se'n, la temptació era massa forta i no
pogué resistir más. Va pensar que d'una
correguda el culliría i tornaría a entrar
dins.
Com de fet, apreta a córrer. Mes Sant
Pero, que estava amatent, així que el va
-veure a fóra, d'una revolacla tancá la

L'objecte del Congres sería, dones, cercar
medis, maneres o lo que sigui per a que no
es pogu_essin reproduir les guerrea interna
cionals Podría ésser con una pauta per a les
aoves tasques l'estudiar les causes de tots els

porta.
El soldat ja va córrer i va fer esforços
per tornar a entrar'hi, mes ja no hi va
ésser a temps; la porta ja era .barrada i
tancada. Així és que no tingué altre re
curs que quedar-se a fóra, i des prés de
esperar temps i más temps, veient que
era inútil l'esperar-se,
se n'aná cap a

Pinfern,

on

ordres que determinen les guerrea,
tes causes, els media de fer

encara és avui dia.
F.

MASPONS I LABRÓS

AP2RITIS

Davant la gaan,e,

can

-ea

Lo que pa 1,,
,L.da
?Barcelona davant la guerra europea? Si.
LaBarcelona intel•lectual, la Barcelona que
treballa, la Barcelona culta i progressiva
pot pendre una DOSiCiÓ digne del sen coa
mopolitisme i del seu valer. Cal només Que
els seas hornea se decideixin 1 escampin la
nova a tots els venta. No és Que hagi d'ésser
precisarnent ara, si el moment se considera
poc oportú, perb si en un temps proper. De
tetes maneres, el que ja 's podría fer és for
mar ambient i anar preparant la cosa per
quan sigui hora de realitzar-la.
La conflagració actual, per la seva tras
cendencia en tots els ordres de la vida, dei
xará una estela de records que no s'esborra
rázt tan faeilme-nt. Uns parlarán d'episodis
de la campan.ya, altres, de conseqüencies
desgraciados, tots, de raneunies i desola
cions. Les époques futures no trobarán en el
període actual una espuma gloriosa de un
bell amor— Ben al contrari, hi veurán pale
sament demostrada una trista revelació, ço
és: Que són mútila per evitar guerrea, partits
internacionals, llibres pacifistes, premia No
bel, articles de peribdic, llistes de protesta,
voluntats sobiranes, rneetings monstruosos,

discursos ardents i altres borles inteneions.
Solament ens resta, als que sentirla 1' impor
tancia venidera de la nostra responsabilita,t,
una vaga esPerança en una possible actua
ció. Mentres una força superior, arbitraria i

inconscient, s'imposa

als bornes fent-los re
i d' estupor, les
animes eultes se recullen 1 en protesten ínti
mament, enfortides per 1' adhesió moral, no
expressada peró sentida, de l'imrnensa ma
joría deis civilitzats. T és aquesta disposició
d'esperit, serena i 'luminosa, Que cris fa pen
sar, davant el fracás de
les veles teoríes
del dret
internacional en un probable carvi
d.`orientacions. Humanament- ObraT1 t és e
cessari, ja que nocns servel-z- la trama artifi

viure époques de barbarie

gel?

,p,:hayeegoieme,

ciosa i desacreditada en Que basavem la pan
actual. Manca que 'iza saber_n_ entendre per a
poguer-lo assolir.
Qu.e `ns sabem entendre hem dit, perque
una cosa tan trascendent no pot ser obra de
un sol heme. Necessita la col•laboració de
molts, prin.cipalment dels es perits más selec
tes de tot el món. Peró &tuesta coLlaboració
no será segura si an.s no ‘ns posem. dcacord.
La. tasca primaria, dones, és la d'acobla
men.t, de posar-nos en contacte, de unir-nos
els pacifistes, sense cap cla.sse de distincions,
en estreta germanor. Peró no unir-nos per a
dir que som pacifistes ni per a fer discursos
más o menys sentimentals, sin() per a traba
llar, per estudiar, per a veure el modo com
pot ser factible, donada la manera d'ésser
del món, d'obtenir la pan universal.
Aquest acoblament no '1 veiem possible si
no és mitjangant un congrés o reunió. No
reunió de diplomática ni de determinadosclasses de la societat, sinó de tothom que
tingui un gran cor i cregui en la cultura
en la civilització. Barcelona,laprofitant l'ex
celelent ocasió de realitzar en 1917 la Expo
alejó Internacional d'Industries Eléctriaues,
podría tarabé procurar que en dita época, en
mig de la fastuositat de les festes de l'aveng
material, a' hi celebrés aquest congres en.no
blidor, 1' acto més gran sena dubte, de la
cultura espiritual.
Després deis innumerables desastres i tras
torna de tetes menea que forçosament la ac
tual imita reportará, 1' ocasió fóra onortunis
sima, ja que s' aprofitaría '1 moment en que
el mén s'excruixirá de les miseries i desvas
tacions de l'any deshonrat. Segurament que
tindría un exit admirable, i espiritualr_n_ent
parla-nt, una auriola gloriosa brillaría a lo
entorn deis seas favoreixedors.
Qnan la vida sofreix un trasbalsament ex
traordinari i la cultura perilla i no 's fa cas
.

-

d'aques

desapareíxer les

passades i presenta i les maneres de impedir
les futuros. Així i tot com que un objecte
tan trascendental necessariament ha de to
car moltes coses i el camp d'exploració '1 té
infin:tament gran, ola ponents hauden de
tenir absoluta llibertat de tema amb tal que
llar &de fi fos, sense cap classe de partidis
mes, mantenir la pau del món..
A más a más de tenir-hi entrada tothom
que s' interessés per aqueixa tasca excepcio
nal i honrosa, so podría invitar d'una mane
ra más senyalada als pensadora, catedrática,
educadora, periodistes, etz., de tot arrea.
Els acords o conclusions que a' aprovessin,
amb les mides que a' hauden pres per a fer
los lo más férula possibles, seden aplicats
divulgats per totes les nacions.
Moltes altres coses hi ha que podríen com
pletar i millorar 1' idea iniciada si tingués
la benevolença i 1' ajada deis qui podríen
dur-la a la práctica amb llar entusiasme i
amb llar col laboració.
Eacara Que de moment sembla una fanta
sía d'utopista—al començar tot és fantasía
—creieta que ben preparada 'a podría dar a
teme- El seu objecte, o siguin els media per
obtenir la pau universal, malgrat I< exeepti
clame predominant, estem con_vençuts, tam
bé, que más tard o &nora 'a podrán. trobár.
No hi vol dir res que no 'la descobreixi un
sol eervell. En 1' humanitat hi ha molla cer
vells i en ren.teniment de l'horne hi ha fonts
raeravelloses de penetració i d'iniciativa el
límit de les quals no podetn capir els mor
tals. El que no s' hagi hagut una cosa no vol
dir que no 'a pugui atényer más endavant.
S ha de tenir, dones, esperança i convicció,
i sobre tot s' ha d' empendre una valenta de
cissió. L'eficacia d'aquesta depin de la fe
que hi posem tots. Pensere. que '1 món, ira
perfecte i corrupte, nomé,s espera la obra
santa del pensar enlairador.
S' ha d' estudiar 1' immensa trama social
amb ola seas vicia, formació de forces, par
tits, uniona i maneres d'actuar. S'han de des
cobrir 1 cornanar les lleis más recóndites del
cor de l'heme individual i col-lectiu. Se han
de veure les relaciona, circur_nstancies i odia
seca de lo que más ens domina, el capital,
per estudiar fina alli on pot ser força per evi
tar els conflictes sagnants. Cal considerar
tantea coses que és irnpossible imaginar-les. T
tot aixó 'a determinará en el Congres projec
tat. Per aixó lo essencial és que se celebri
que alesh.ores ja vindrán iniciatives, m'ojee
tes, plana, exposicionse.
Per altra pan, ?no 'a fan cada dia congres
sos internacionals amb fina industrials, co
mercials, agrícola, meclies, legislatius, lin
güística. etz etz.? Dones la pau internacio
nal és más important que tot aixó. Celebrem,
dones, aauesta reunió per a bé de tots. Are
,
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A

que de la primera no 'n sortís una orientació
práctica, despertada novasideologías i punts
de vista nous que serien objecte d'estudis i
preocupacions que s' explanarían en les sue
eessives. I qui sab, si cada any se 'n verifi
qués una, molt sería que a copia de repetir

les no 's trobés una solució.
Mirant la qüestió des el' un altre aspecte,
després de la guerra més desconsoladora que
haurá vist el món, per l'Europa extraviada,
un eongrés d'aquesta elasse podría ser una
rehabilitado.
per Barcelona, per Catalunya i per Es
panya, en mig de les conveniencias de la vi
da, i no sería P utilitat més gran, més tormo
sa, raés ideal que 's podría Cause de la futtn

ra

tat

posició.
PEE

Valls,

No sois han

scrbis,

en

sigut

varis

derrotats eIs

combats

pels

sinó que els elements

laus de

Austria,

que

es

sumen 2 0

mi.Iions són francament hóstils
a

la guerra.
Tota

la

Croacia ha

premsa eslava de la

sigut

sospesa

pel

go

vernador.
Les

desercions

en

l'exércit

austriac són nombrosissimes.

(Text
de

telegrama publi

d'un

darrerament per la premsa

cat

Barcelona.)

la patria natural, a la patria
veritable, és un deis sentiments més arrelats
en el con deis hum,ans: Per la patria sacrifi
ca l'honie fins la sena vida i la vida deis
seas fills. L'amor a la Patria és senzillam.ent
sublim.
Sens aten.dre a les lliçons quecns dona
l'Historia, fixem-nos en les que's presenten
avui daVant nostre.
Un Estat fort, ja acastumat a aixamplar
se arab els territoris d'altri, l'Austria-Hun
gría, s'anexiona la Bosnia-Herzegovina. El
poble víctima, la Serbia, que no pogué evi
tar l'expoliado, se'n sent el cor enverinat
d'odi per l'ofensa: i ve un moraent en que
fills seas, eees de follia, assessinen als qui
consideren opresors de la raça llur.
S'exalta arab aital modu la ira de l'Estat
que's considera tot-paderós i declara la gue
rra a la nació a Qlli havía expoliat, fent-la
a tata ella responsable del crim d'algu.ns
L'amor

a

-

LLOBERA

11 d'Agost de 1914.

(Patria, de Valls)

atrla I 1

-11

fila, sense considerar que ella raatei
havía eneés la llar exaltado delirant.
Ja, Pincendi ha eomençat. La Russia, ger
mana de raça del poble invadit, tem per el
anorreament deis seus i es llença tam.bé a la
brega en su defensa. L'Alemanya, germana
de raça deis elements direetius de l'Estat in
vasor, se llanca així mateix a la Iluita. Des
prés, ja vé la cadena de compromisos inter
nacionals que han arborat a la major part
de

sos

xa

d'Europa.
Per?) en el fons, en l'iniei, és l'amor a la
Patria natural el QUi llença la primera gas
pira al Dolvorí, Drovoeant l'explosió pao
rosa.

Episadis

un

Agost 1914

troç

de llur territori

entre les arpes de l'Austria: l'Italia no redi
mida que té Trieste per capital. Per aquest

d'universal admirado.
I qui sab si també, quan s'acabi la cruen
ta huta, les nacions vencedores, sabent els
nostres elevats propósits, per la forea moral
que 'Is mateixos ens donarían, ens respecta
den més en llur política de compensacions.
Tenen la paraula, dones, les joventuts ge
nerosas de Catalunya, tots els homes paci
fistes 1 els organitzadors de I' esmentada, Ex.-

-

austriacs

Els italians tenen

Expoeició?.. En el cedate deis siglas la ciu
eomptal i els catalans tindríen un geste

22

se'ris presenten entre miga
la França a anar a la brega corl
ara la sena voluntat, un boig, exaltat per la
temenaa de que la oposició pacifista ofegaés
l'esperit de reivindicado francés contra
Alemanya, occeix brata,lraent an En Jaurés.
I per eontraeop, quan sernblava possible per
tal raó un agreujament d'odia entre els fran
cesas, la neeessitat de defen.sar a la Patria
amena.eada ofega miraculosament en un
instant els rencors i les miserias de tots, de
manant els socialistas, amb gest herbie, lloe
en les files deis exéreits nado_nals 1 oferir
Brin vides a la Patria. D'altra part, molts
alsacian.s deserten d'Alemanya per fa allis
tar-se entre els soldats de la França que con
sideren encara sa Patria natural.
Més épisodis encare.
que

Obligada

matiu els italians aborreixen eordialment a
llar aliada oficial. Dones bé, ara, els ítalians
residents a París se manifestaren sorollosa
ment favorables a la França, sobreposant en
ilurs eors resperit reivindieador de la Patria
natural sobre les conveniencias d'altre or
dre í fins els compromisos d'Estat. Queleom
poderós de eorrent d'opinió deu haber-hi en
aquest sentit a Italia quan el seu. Govern fa
equilibris arriseadíssims i esforços titánics
per a mantenir-se neutral, malgrat el raque
riment de sos aliats de la Tríplice.
Més proves.
L'Anglaterra tanea en son si un poble des
venturat que aspira a la reconstitueió i al
govern propi: l'Irlanda. Anys 1 més anys
han estat els fills d'aquest poble aborrint a
llur Estat dominador, arribant en els espe
ternees de desesparadó fins al terrorismo
anarquista. Paró ara el G-overn anglés ha
patroeinat una reforma constitucional con
eedint el Honie Rule a Irlanda, i l'ha fet vo
tar en el Parlament posant-la en vies de real
implantado. I l'Irlanda, davant del noble
proeedir del Govern que treballa per la rei
vindicació de la seva Personalitat, s'ofereix
espontania.ment a lluitar en defensa de la,
que sois aixís ha pogut considerar coni am
plificado de sa Patria natural.
Naves rnostres segueixen.
El telegrama que fa de cançalera a n'
aquestes ratllesainsinala que hi ha agitació
dins de l'Austria-Hungría entre els elements
eslaus, manifestant-se aquests hóstils al Po
der Oficial que ha declarat la guerra a Ser
bia; 1 diu que deserten rnolts d'ells de l'Es
tat en el canal són presoners per anarse'n
am.b els qui consideren Ilurs germans de Pa
tria natural. Jo no sé els graus de certeSa
d'aquest telegrama, paró son text es de tota
versemblanaa, puig a qu.alsevol se li OCOITEI
pensar que sois la pór, sols la tenaença deis
malts pitjars, pot retenir en les filas austro
hongareses a tots aquests homes de raça dis
tinta a les predominants, que no han vist
mai respectada dins l'impar' la sena llen
gua, la sena autonomía. I és ben possible
que aquests eleraents, en les presents criti
ques circumstan.cies sien, segons se presen
tin els aeon.teixements de la huta general,
actiu disolvent per a l'Estat que volgué re
ten_ir-los en son si sense respectar-los, ni es
timar-los, ni reconéixer llurs drets indivi
duals ni eal.lectius.
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Finalment. Si la Russia en aquests instants
de ang,oixa general, 111berés els polo ReSOS
als finlandesos de l'odiosa tiranía amb que
els oprimeix, tindría en ells als millors
més ardits 1 més abneg-ats defensors del seu
predomini exterior. D'altra manera s'expo
per eneraics dintre de
sa a tenir-los també
sa

propia, casa.

Es 1' amor a la Patria veritable, a la Patria
a la llarga, geverna el món.
Totes les tirantes han de tenir una fi, totes
les reivindicacions arriben a consumar-se
un dia o l'altre, tart o dejorn i costi el que

natural el que,

prompte constituida una hermosa Iberia,
composta amb la federació de ses antigues
Nacionalitats, integralment autónomes i
amprosament enllaaades, formant un Estat,
deis més poderosos del món, per no tenir en
son sí cap gérmen de disolució provinent de
justes reivindicacions desateses.
Sois abrís pot arribar-se a confondre en un
sol concepte la fidelitat a l'Estat i l'amor a
la Patria.
Sois aixfs regnará la pan entre els homes
de bona voluntat.
FOLGUERA 1 DURÁN

eosti.
Es per aixó que nosaltres voldríem

veure
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de Dresde, creyéndome sin duda más expan
sivo que mis colegas, me disparó a quema
rropa esta pregunta:

—?Qué piensa

usted de la actual situación

de Francia?
No contesté.
Repitió la pregunta.
Volví a guardar silencio.
El alemán, francófobo, como toda la bur

guesía alemana, se exasperó.
--Si; yo sé perfectamente que
francés vale tanto

(Gent Nova, Badalona).

nes; pero

como

soldado
dos soldados alema
un

tienen ustedes ni disciplina ni

no

generales.

(1)

Un,
Bajo

publicado Le 2liatin, un
artículo muy interesante el doctor P. Puja
de, diputado que fu.é de los Pirineos Orien
este título ha

tales. Lo traducimos íntegramente por con
siderarlo la mejor semblanza que se ha pu
blicado esos días del general Joffre, a quien
la República francesa ha confiado la
ma dirección de sus ejércitos.

supre

Dice así:

«?No le

conocen

ustedes? Yo le

conozco

bien por haber estado muchas veces con sus
hermanos y con él, más con sus hermanos

él,

en su

Rivesaltes, donde
solía refugiarse los domingos, porque mi ca
sa, en la época de las diligencias, estaba
muy lejos del Colegio de Perpignan.
que

con

casa

de

De muchacho era silencioso,
ero muy
bueno y muy afable. Silenciosamente red.

bió,

antes de cumplir los diez y seis anos, el
título de bachiller en Ciencias. Nueve meses

después—hecho

único

en

los anales de

nues

tra gran

escuela—, sin haber cumplido los
diez y siete anos, era admitido en la Politéc
nica

con

Voy

el número 14.

a

partir de

referir brevemente
ese

momento.

su

carrera,

Sorprendido

a

por la

guerra de 1870, cuando estaba a punto de
terminar en la escuela su primer curso, cum

plió, como todos,
la guerra
vas

glo

con su

deber.

Después

de

encargó de organizar las nue
defensas de París, y por él y con arre

a sus

se

planos,

fueron creadas las fortifi
caciones del sector de Enghien. Sobre la es
carpa de un fuerte, el mariscal de Mac-Ma

hón, llamó

a un

joven teniente que perma

necía sin pronunciar palabra, y le dijO:
—Reciba mi enhorabuena, capitán.

Capitán a los veintidós

anos.

no

voy

saber hacer más que fortificacio
nes. Me gustaría
también mandar tropas.
a

Desde Pontarlier

el

amor

dejar la paleta de albanil al capitán, en
quien había adivinado—y Courbet conocía

el

amor

a

espada

le envió al Tonlzín
para hacer
fortificaciones y cuarteles.
se

Que

los hombres—aptitudes para enviarle

ganar batallas. Joffre, a
la cabeza de sus tropas, ganó efectivamen
te, espada en mano, todas las batallas cuya
dirección se le encargó. Fué a Formosa con
Courbet, y bajo el fuego enemigo organizó
mano,

en

a

Después se le envió a
Madagascar a construir las fortificaciones
de Diego Suárez, que son consideradas co
la defensa de la isla.

mo

maravillas

su

Dahonley

género. Marchó rn_al

cias
sus

de los oficiales a sus soldados y por
de los soldados a sus oficiales, y gra

esto, nuestros oficiales harán pasar

a

tros

no

tenemos

ojo

de

una

?Y ustedes? ?Cuáles son? ?Dónde lo han de
mostrado? Cuanto a los generales franceses
yo
co

más que a uno; pero le conoz
bien. Es el generalísimo Es el general
no conozco

Joffre. Les recomiendo que
con

no

se

tropiecen

él.

El alemán no dijo una palabra.
Joffre el taciturno, va a responder.»

con

(La Publicidad)

Joffre, que mandaba la retaguardia,
a los que huían, desbarató a los ene
migos y sin pronunciar palabra entró el pri
nas.

sujetó

Tombuctu.
Desde entonces no ha vuelto a salir de
Francia. Profesor de la Escuela de .Guerra,
director de Ingenieros, general de brigada,
mero en

Pilhlizious de rilislilill de

general de división, comandante de Cuerpos
de ejército, ha podido dar pleno desarrollo
a su

genio

de estratega y de organizador.

Hablando de

sus

instrucciones,

(PALAU

el teniente

DE LA

DIPUTACIÓ)

coronel Rousset escribía, hace diez y ocho
Meses, en «La Liberté»: «Son de Napoleón I
y de la buena época.»

Arxius.

Por unanimidad ha sido designado jefe
supremo de nuestros ejércitos por los miem
bros del

Consejo Superior

de

Guerra,

y

cada

Any I,

I,

fascicles

i

TT

TTT

un.

4

a

propuesta del General Pan.
No había pronunciado una palabra para
obtener tan alto honor. No ha pronunciado

palabra para

PTZS.

rehusarlo.

Arxius.
cada

un

mentarios de que yo formaba parte había
sido invitada oficialmente a un gran ban
quete por el alcalde de la capital sajona La

gravedad

de las circunstancias hacía que
los labios permaneciesen mudos. Durante el
banquete, la conversación no se apartó un
Punto del protocolo. A última hora las len

VALL

fascicle I

1

TI,

un.

4

Mora de

recuerdo.
Encontrábanae en Dresde en 1911, en la
época de Agadir. La delegación de parla

Any II,

1

Catalanya,

J. SALLENT.

per

Fascicle I.

J.

CADE
5

°

Fascicle II

5

Treballs de la Societat de Biolo

gía, public2.ts
SUNYER,

sota

la direcció de A. Pi

VOIUM I. 1913

Malacología.

de

T

Catalanya,

per

j,

En

-

(1) Per
tractar-s‘hi d'un catalá U-lustre, ces sernbla
ress.a.Ln reproduir
aqüest artiele. N. de la R

inte

a

aguja !Noso
generales! Comprendido...

soldados por el

el. coronel Bonnier,
fué derrotado y muerto por los indíge

mente, al
que

en

.Hé aquí ahora

Magnífico.

vuestra disciplina. La hemos sustituido por

hizo

bien

me ras

—!No tenemos disciplina! Tiene usted ra
zón. No tenemos disciplina. No tenemos

Afortunadamente, llegó Courbet,

una

Se le envió al Este para
organizar las obras
de defensa de
Pontalier.
—Esto es muy bonito—me decía;—pero yo

Yo soy como las cigarras: cuando
el vientre, canto.

can

gu.a.s alemanas se desataron. En el fumoir,
el presidente de la Exposición de Higiene

Á RTUR BOFILL POCH 1

preAaracio".
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de Autorlidi 1

Fib1c

Obradors

Barcelona:

a

OEIPTetera

de

Pibas, 279

1

IG:REE'LP )

Teléf° n 8.250
Aigues hipertermals, de temperatura 600, alcalinos, bicarbo

natat-sbdiques.

esstém,:ae, fetge,

de reputació universal,

no mes es venen

lles duen tots els disti.n.tius ab el
ni.rna

Vielay

=sisa. Aquestes

nom

embotellades i les bote

de la OceRotat &lah

entalláz.z. Cridém la atenció deis

jmolt particularment deis malalts, per tal que

pendre

admitint

-idéntiques

com

artifielals que stofereizen
fonts

Imaginariac

que

no es

deizin

mes

noms

de

marques de fábrica 1

son

Telegrames

Automóbiles

BARCELONA

d'hotels i ambulancies

sa

nitaries.

transports de

Per

Sucursal

a

1.

i de 3 tonelades i servei de

França:

correus.

Grupes marins,

lsvIdEds

de

6,

15

i 30 HP.
Per canots de recreu,
transports de passatgers,

serveis de práctics de ports

eztp

DE VENTA A TOTIS PLaTS

ómnibus
y 30/40 HP

transport de passat
gers, servei de col-legis

(A11,9)

fonta de erigen,

mes rápits i els mes
económics de essencia i
neumátics.

Pera

1 Telefonemes
=

y 45 HP.

Els

camions, 15/20

.1 P72:1¦11510

sor

aigues d'altres

les nostres

• •

consumidors,

aauest mercat amb

en

no

a

aigues,

Chassis de turisrae de

12/15, 15/20, 30/40

Chassis per

Sense rival -pel reumatismo, la diabeteo

les afeccions del

Espanyola

s

salvamentde náufregs i au
xiliars de barco de pesca.

Administració: RAMBLA de les nons=18=ent:

VIUDA

OSEP

DE

12AS

J •

,t,7•V.11

~gfP

MOBTLTARTS DE LUXE
CLASSICS 1 MODERNS

EN ESTILS

cg

INTERIORS COMPLETS
z5.3

SECCIÓ COMERCIAL
MOBILIARIS
EXTRAORD~I.A_MENT BARATOS
1

211

METAL-LISTERÍA

LÁMPARAS
LLUM BLANCA COM

OB JECTES D'A RT

DEL SO

INSENSIBLE A LES

SOTRAGADES

LLUI1 CONCENTRADA SOBRE L'OBJECTE, SENSE

PARQUETS PLEGABLES (PATENTATS)
-

c.1),

-

e-.

SE'N PERDI UN SOL RAIG
FORMA ELEGANT
CLAVEL!

th

TiDografic

GERMÁNS

-

Barcelonz—RI:mb!a de les Flore, 16 (Diphsit)
Matará—Bis:1s, 5 (Fá.trlcs)

Despatz.: Pina de Catalunya, 7

Establiment

TAMANY REDUIT

0,4•4

-

-

wiagats&msi 01_5?adom: Consdi de Cent,

QUE\

327

-

de J. VIVES-Garrer de Muntané, 22 BARCELONA

COMPANÍA "UNIC", S. A.
Catalanes, 401—

—Corts

Barcelona.

