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recobrat encara, CIl què la nacionalització de Catalunya no '. total nlr no altres, tot i les tel1dèncie ,
tot i I" inten'retacion que e cerquin o
trobin a
dins el CatalalÚ 'me, l'únic nacionalisme, l'autèntic,
el real, é el que reclama la llibertat de Catahmya,
• ' aciona(j me p r a un català, pcr damunt de les interpretacion jurídIques o de le derivacions biològique vol dir que e cnt Cataltul!ya WIa nació tots els
catalan ' con ient tenen el deure d'enrolar- e sota
la
,oa Ilandera per a conqui. tar-li el" atributs de
tal.

e

punt de ortir el número d'aquc ta
publicació corresponent a març 1922, un
e de\'enimcnt d'alt interè: patriòtic, a la
preparació del qual fórem convidat com
a coHaborador ,en moti à la uspen ió temporal. L'abril del matei,' any, el redactor polítics de • 10 l~()R . ignà em la convocatòria de la C nferència nacional. El
juny egüent i de pré de celebrada aque •
ta conferència, e constituí cció catalana,
magna unió de patriote a la qual
onorem de figurar entre el primer
crits i a la qual adherim de d'aquest nou
primer número la nostra gaseta, Constituït
el desembre pa sat el Con ell central d'aquella organització i en possessió de la
eva estructura definitiva, reprenem en gener de 1923 la publicació del no tre Mo. ' lTon, carí sim,
Un deure patriòtic ens féu ab tenir de
comunicar-no amb els nostres amics durant el període con tituent de l'organització a la qual pertanyem. Un deure d'amistat i de lleialtat inteHectual ens obliga a
comunicar-nos-hi de nou, El no tre pla editorial roman gairebé idèntic al que havíem
e 'posat per a desenrotllar l'any passat.
Així, doncs, el nostre de ig és que aquesta
interrupció aparegui al ulls dels lectors
de MONITOR, brevíssima,

••
Els nostres comentaris obre A cció catalana i Mo. ITOR, di ciplina nacionalista,
Ja Nació com o mitjà i la bandera com a
mite, República nacio1lOl i República democràtica, esqllerrisme ; sindicalisme, etc"
tan actuals, apareixeran en el número vi·
nent (28 febrer), En el mateix número, MIUT,\RIS~lE.
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S'ha dehatut nc ntment entre ilO, altres "I prindpi. la idea naciona'¡ ·ta, Fou ci senyor • 'icolau
d'Olwer a la Publici/tlt !Jui, .cn,e preveure rencalt;
dels principis que cxpo ava, ir..icià el debat, 00 per
ell mate\.', ho ha C~lat únicament pel cu compte
l'er tal com la importància del conlingut del principi i de la idea nacionalL te é. el tre no altres capital. Per a .{O.ïTOR ultra é er aque't tema apa ~ionant, é~ a la vegada la raó de la 'eva permaoència, perQue davant el duali IU nacionalista pre entat pel s.nyor • -¡colau d'Olwer no és la tendència
per ell admcsa aquella a la qual ens entim ic linat.
De moment creiem Ull deur' fer públic que acceptem en:a e\'a totalitat le' directive polítiques
derivade de l'article que Charle .1aurra. publicà
a rAction iroll(oi.s.' i que, rehujadc pel enyor. 'icolau d'Olwer motivaren ci eu article de la PIIblicita/ . • lo. 'ITOR admet la d' i,rua1tat de nacion
la de'igualtat e lIengu ,la precmÍl 'ncia d'una nació i d'una llengua obre una nació i una Uen(!ua
en compet'ncia, la lnadació, la jerarquia entre na-

ha t I, I per • \Ir 'ndrc'l1I llur. mitjan
combal o p(fQu~ ,'c, cml'" de l'F Iai (IU~
hi. da~ nt l'impuls d
l'l~.lal
dia é r uo mitjñ dt dç m ralilz ció
l' .. tat que del Illa la llihert t dc
done tlUI ci PrillClpi de k ,'acillllalllaL I
per lIo~altr. uo dogma i que el oal'Ïollali ml' qu
partl'i.' d'aqlll'.t principi i tlUt' é d del .nyor ....
colau d'Oh, 'r, CIU é.- el no tr n:lcionali_mc,
Dl' pr.! d'ai"., una oll>o,'f\'ació faran tOl ~q,.'lIit
ci nOstre lector, qtl<,
la vegada, hauran :"ruit
la Il<lll-mil'a cntr' l'I ,'lIyor, • 'icolau d'Olwcr i
;, ~l. Juntl): tlU' IlQ altr, :\l'C 'l\tt'l11 ci du li,lII
l1acionali.la, oii 'Ï> ê", l'e, i ·t':l1 ia d do nacionalis.
me:, contra ci naciona'hme unilateral dtt t'nror
J UllO), Caldr' done rcf 'rir-no ·hi.
1.. 1 -enyor J, ~t. .!unoy admct I )mi:, Ull naci"nali 'me, ai.·.., é-, allucll qUI', s gllll narr~s, re ol c."\da qüeslió ell relació a la P:itria dc cada. Í1. Tot
admet 'nu re.' iSlènci¡, subi<'cti, a del dl1:l'i ml' lIacionalista al qual ellS ,'cl'im ref 'rint, l'I senyor Juno)' ilO l'admet en la realitat. Tot lIaciollali:lIll' é,
imperialista: ci lla ionalism' separatista i:' una ahst racció llUC mai 0\ la història no ha ç,tat una realitat.
Permeti- 'c'ns d'intervenir en aqul' ta contra\' ;rsia, l dc recon~ i xcr que com a principi ideològic.
tot. do nacional i me· t 'nen lI11r~ defen 'or" llurs
pa rtidari' i llur bibliograiia. ts més: la doctr ina lIacionali ta d fen aJa V'i
11
u· II
té Ima primacia sob re la doctrina nacionalista quc
el senYO r ] u,noy con-idcra única, Rt'l1' ]ohanet en
el seu lli bre Lc Prillcip,' des Na I iOllolif<:s, ofereix
tot(·, le' dade" de comprovació nece 'sàde', Els
mot · IllIliollalislllc i 1/uciol/alis/o, segon ell, foren
invcntat· :ota el segon Imperi I>er Prévo t Paradol - per a designar els defcnsors del principi de les
nacionali tat. ", això és, la .. declaració del, dr t
dels poble' " de la qual el . enyor Nicolau d'Olwer é
Ull noble adherent. A la vegada
'ha escrit ata totes le formes imagioobles que aqu t nacionalbme
que reposa damunt el principi de la .. igualtat de drct
de tot - els pohles de la terra" ha ·tat el "lIeit moti\' '' de Ics nacions bem~t"fant durant la gran guerra, la ba'C' mateixa de la inte r venció d'ahun del
E tats aliats,
AqUl-st nacional isme, donc> , n.aturalista, jurídic,
humanitari ta és una doclrina generosa, na cuda
si e vol d'u~ prejudici, quimèrica, mí tica, revo'ucioniria, propagada a benefici d'Ull E tat i ('n perjudici d'un Estat veí, però tanmal ,i.' principi al
qual s'han adherit tots lis poble: de la terra que
ju tanJ>nt CI injlhtament rec:lam'lI el n~C()1 ix"ment
de llurs drds i atribut· nacional.
'osa1tres que veiem la llibertat de la nació com
a mitjà per al ClI d scnrotllamcnt posterior, que
no deíu¡6111 cap pacte ni coJ.laboració avil' 'nt· a
l'aplicació d)lI11ellc' dirt'ctive JlolíliqU('~, nade, de
la voluntat matdxa de la Pàtria, n. ca adm
que, id ològicament, el nacionali. me és dual. ¿ 0111
di. tingir-Ios done? El . l i ¡yor
'icolau ò' Iw r
ho re. ol adoptam el mot Il<lcim¡a!ism<, al prineilli
igualitari afirmat per primera v'gada pl r la Revolució frdl1cc a i aplicant l'I mot im(laitllis1II" a l'únic
na iOllalismc admè pd senyor J unoy, qu' t, pel .- li
comple, no arlmet mé' llacionalim que ci que,
sinònim d'im¡ll'riali me, fund.à Barr~s, en 18<)2, i
que caracteritza els partits nacionalista italià i reali ta írallcè . Hi ha hagut IlO er per part del . 'nyor
- ïcolau d'Olwer un c,'cé de gel" ralització en afirmar que ·1 nacional i me català e, diferència essencialment del nacionail me. del E.tat
on tlhnt__ ;
hi ha hagut per part del enyor Juno)' un excé de
dogmati me en donar al mot nacional isml' la eva
accepció més recent. Entre els patriotes catalan,
unànime a reclamar per a Catalunya la . eva obiiguali tària i imperial ll.'tlen
rania, le, tendènci
llur. adepte, El nacional i me, originàriament. 'aplicava a la tendència ingua!itària repre'entada pel senyor - ïcolau d'Olwer; la propugnada pel . enyor
J uno)' é' l'aplicació d'aquell mot al modern patrioti 'me e.·pan'ionista,
-' osaltre~ no haurí m pas plantejat aque ta qúestió que crl'Íem inoportuna. Ena vCl!ada perú iniciat
el debat, hav m hagut de de. carregar, per lleialtat
intdlectual. 'a no, tra consci':ncia, .'0 altre om na.
cionaliste catalan Ut qu, nt reclamen per a Catalunya la ,eva COI~_ titució e tatal; en aque:t punt la

Catalunya, no:tra ,[are Pàtria, r . irà el
tin , quI.' la diítrtncia e farà lIlanife ·la.
A l'h ra maleí.;¡ que 111 It ci' company.- aban·
I qualific ¡iu polític qu cI. unif rma\'a,
l'I mantindrem. L1iur
'ualunya, c ntinua. ,cnt n. cionaJisks, onvinguem perú que en
111 ment' • ctl1al~ 'n què
:11, Iu ~a no
'ha
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la COI il'r~nda n ci l1al c. talana l'n nastlu,:
de llur cxi<tència, ro l c1cr!')'o r Cambó un exemple
una unió ck l'atriotc· , ta la d 'jg'1lól ió dI' • e 'ió
llatí d<' v r' qu en algun momcnt de la eva "ida
catalana a la qual Ilcrtan}'clll ¡ a la qual ~IO, ' ITf)1l
Ilolítica li hauria t' ·tat força cscaient de eguir?
'adhl'rl'i. . • om, tot amb t t lIinre: de Olmnt:lr,
Don s b': vet-a í Cèsar parat, le legions al seu da. l'goll ~lu~1 r lR ks directrius i pree diments dl'
rrera, meditahund dav. nt el Rubicó fronterís:
les allrç~ cntítals !)o!ítiqu ' d' atalunya i, • i cal,
., Avant, diu ci domador de la Gàaia, la sort ha
de Ics ((Ut' 'l:lZuirà l'I Jlropi agrupamC1l11\. a lIU~ pere,tat llançada", l Roma c negué dies de victòria i
tanyem.
, grandesa i el món e."ulla encara al gran romà, gran
El dist'urs d'" ~ll1}'c>r 'ambó és la l'O ", mé' re:capilà i lesrislador.
cnt i \ll' S tran:cendcnt I de la Qual, Il rS!prendr la
POLITIC/l EVOLUTII'A
puhlicació d' la no tra ga eta 11 gu m parlar, ,\ItraDe tots els fina' plms de justificacions de la eva
ment l'home i la eva activitat, I s e" 's id~ s t 1\("11
moderaci', ¿ quants n'hi ha que resisteixen l'empenta
per no ·altre. Ulli tan fort diríem cncÏ;,ador atractiu
de la crítica més lleu?
que, en hé o en mal, no sabríem estar-u s de comenAfIrma d sellyur ambó al be11 començ del St:U
tar-lo . i, C'l1cara, el eOllyenClIll nt llU' aqu"f darrer
discurs, que la política de la Lliga és evolutiva i més
discurs seu resta il~co~,testat no mogués la nostra
lIuJlY, COIll ho ha fet altres vegades, que ell 110 es
ploma,
mourà mai de fa seva I)osició actual. Si la política de
D'acord amh alguns p\'Íncipi 'eus, 110 ho om
la Lliga é' voluliva I • deu és er·ho en relació amb
pa' amb Ics con eqtiències que ci senyor Camhó en
alguna co a que evoluciona i aquesta ca a 110 pot
treu ni amb l'actuació que l'I ca Ixi ili de la L1ig-a
pas é '_er altra que la nació ~lana. Fa poc.
en dcriva i practica. Però encara no ens lleva frandies el senyor Duran i , . (nt a teoritzava a la Vell
quesa un tal convellcim~nt per dir que ci ,env"r
br l'esdevel'¡ idor de I llacion i l'adjectiu que a
Cambó é' avui l'únic polític de Catalullya i que 110
cada moment de la ,'ida llur el és propi, El eu crité enfront
u cap po 'itiu contradict r. l aque ta
t ri, que é· el mateí. qu
o tingué En Prat de la
con tatació afua d blement
noblement la nostra
Riba, upos m que deu é ser el del euyor Cambó,
\losadia i el 110 Ire' odis .
EL DI URS Ol' ara que una tal l'O a 110 es pot ben llegir en el
zig-zac que van fCllt ls seu. parlaments, Però, tot
El parlamel't del ,enyor ambó COllt' un nomamb tot, alguna co a resta Ilrou evident: i l'evolució
hre reduït de \'uitats o de vesllum de veritat
nacional dels poble és la teòrica d'En Duran (que
fonan 'Iltal: per' 'La política ~talana que' faran,
ho és, om d'acord) resulta clar que la p~litica
.ón i 'ran 'empre incontrov rtibles, que ón, foque 'anirà f 'nt al compàs d'aquesta evolució, ha
ren i : 'ran raons d'E 'tat d" Catalunya sigui C . III
de
pa ar. quan la nació que evciuciona
tà ot,igui i quan sigui que l'E tat català s formi i Ull
me a al Jloder d'una altra, per les etapes "lolente de
altre nombr' major de generalitzacion~, 'Ie deri.
latal per arribar
l'emancipació i de la con titució
vacion lamentahles,
als
graus
majors
d'expan
i6
i
organització
de les
'e1ebrl'llI qu d'aque t discurs d' t'e HI,'mà ¡J ,
in ferior. !lU re tin
ta la eva influència,
R 'is a la Barcelonl'la n'hagi d '~parl'gllt aqu l' to
up em que atalunya, la Catalunya d'avui no ha
llagrimós, d, v 'ncillll'nl, impropi d~ quals 'vnl poarrihat,
camí de l'evolució, al bell moment heroic de
lític. que ells f'u trobar d de l'Hot 'I ~I 'tr 1> lità
la seva hi tòria; no e pot, pr' , dir que no hi arri_
sCJ1¡:ilJ:uncnt ddestab'c, Però, ,ncara, quant s dc
barà. Done, b': quan hi erà ¿ v ludonarà el senyor
oscs no r 'stcn ad banal , xopr: d'un sen)' amoambó en aquell únic ' ntit nacional? 1 i r ta afellit, i COIll (Ja~lad" pcr a produir ci 'etes en un
rris at com ara a la eva actua.ció actual, podrà dir- e
\lúhhc lmg hurg's i patriota-menfotista I
di na ionali.ta ni política nacional catalana la de
El 'r. ( ambó és de obres int ~ligcnt Il 'r COllll)rcnla Lliga? (~s veritat que no; tan evident c m que
dre qUe I s'u discur. 110 podria {'r I . d lici '
En Duran i '-l'ntm;a t oritza molt hé però lla "eu Ics
d'hòm I!. capacitat, COIll cll. pcr tirar endavant la
qü~nci~s I1rà tiqu' de le
ev
idee:: L .. p"'_
con.
con, titnció i marxa d'un E tat dintre tota m na
litica d'avui d,,1 :<,nyor ambó i de la Lliga é una pod'cventualitat ,
lítica d'e ·tcmordil11l'nt: I>arafre ejant la anta parauT RAf P ERd,dlENT LLdTI la
bihlica hom podria dir que, eient-Ia el hòm 1
¿ }u" són totc aquell
atribucions del .. t l o n
'arrepen! ixen d'haver creat una Pàtria. La _e \'a
rl .. ~l',tim 'lItal a les gent' llatines? ¿ Ho crcll així el
pas ivitat o ah~ència n I m m nts difícil per co,cUyor Camhó? .'0 confon, pot cr, la "maífia" i
mençar rOJ1~anització de l'Estat, ha e tat i cÇII,tila "Imno negra" amb la hi lòria de la llatinitat?
nua e. ent la mé gro a faJa que ha sofert CataTamh', era llatí el ponre omte d' rgell i no hi ha
lunya en tota la seva història política, ] a en par_
din!r Ja hi, tòria cap te timoni meny: local p 'r
1arem m.! endavant,
ayalorar la . t'\'a ttohalla? Si ci 'enyor Cambó é i
LES RESTES D'ESPANYA
e s nt, com ho diU, cada dia mé lIati: ¿ per quin
miracle el J;CU t mperament n r 'pOll al de la raça?
Un del {ragments mé bell del parlament del eSi de la història en d scartàvem totes le' co e
nyor Cambó i el que major simpatia desvetlla é
que el enYOr 'arnnó con idera filles del .. t t O no
aquell on pinta la veritat hi tc'lrica de Ca tella, Re re." no quedaria hi tòria. Però 110; caldrà nomé que
ponent un dia des de :\10NITOR a uns article de
I cahdill lligui ta tombi Illla mica ls seus ulls pel
l'Ortega y Ga et proclamàvem no altres en pOQue
món d'avui i el de sempre pe-r ad nar-se de seguida
paraule i sen~c re triccions la grandesa d'acció
que allò que l'lI atribudx perspicaçment al tempeintdlcctual de Castella. D'aque ta grandesa, d'aquell
ramellt llatí é condició humana de tote le
pa sat en re ten encara quadros potents per la natu¡guin elle
. Iaves, com els polone os; cèltiqu ,
rale a i pd re ord. Cap català d nat a l'amor pacom e'ls irland o o germànique com el ' pru_
triòtic dels id al que per l'esdevenidor de Cataian, -o e' tra ta pa d'Ulla tara racial, allS de les
lunya ha congriat
el pot prendre per rònic moIIlQlt nobles virtut de dj~nitat, valor i geni en e
lins de vent ni per {anta mes esfumadi os, Ben al
Ics qual el món fora marc ma, d'un derivatiu políre\'é ' : el que ell cara IlO e:o-.i tim om nosaltre i per
tic de la vida de tot el pobles, d'un pas forçat de
començar d'é er bregucm, Per això volem que la
totes!e nacion. ell el moment de l'és (r o no é, er
Pàtria que fou dita ., un poble en marxa" e deyin_
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guí ara, segons le paraules del Càntic, .. un exèrcit
en ordre de batalla". Contra una força una altra
força efectiva o diplomàtica o totes due alhora. Bi mark abia aqueste co e quan reptà a fAu tria
que, per Déu, bé e veié com no era un poder esmunyadís.
El bOll públic aplaudí encara aquells pa satg
del di curs on el enyor Camb6 opina que a una
naci6 culturalment i civilment desvetllada la llibertat li ve a le man de mé a mé ; per tant, abans
convé i és prudent d'arribar a la més completa
culturització dels catalan que dOnQr-los la llibertat
que anhelen i que ellcara no la sabrien prou ben
gaudir. ota aquesta idea dita i repetida a gratcient
pel molt i\,lustre i
riosos bibliòman de tot
arreu, s'amaga un ver perill que erà bo d'e catir.
El que, poc o molt, con ixern la tasca i plan de
cultura admirables que va empenyent d'un quant
temp ençà el enyor Camb6 i que augur m com una
de le millor <!e les \' activita~aqucUa ue mé
el lligarà a la hi tòria no tra al costat del nom
d'En Prat de la Riba i que mé l'as embla a les
ven e figure de reis i marroat de l'antigor- abem
també que poble de la més gran cultura vi queren
i viuen sotme os, que al hòmen l'intelligència el
amolla el caràcter i que el gen~ polítics han estat
aqueUs hòmen a qui la ment no ha afluixat le cordes de la voluntat. Una civilització, una cultura ,
l'ideal d'un poble po at n mar.·a nece ita braço
qu li obrin camí. Un pobl jove i ardit amb una
cultura naixent, i
mou, i
debat per rompre
le c1Hle que ci reclou té la sort del món! al s
. eve mans. Una pàtria sclava, amh grans teste
perilla de no veure arribar tna; l'hora del li a 1ibe rament. El poble grec acaba fent de me tre
d' tudi al bàrbar p bl romà. l' lemanya d'avui
(IU é de
poble m dem el que mé 'ha
P nyat
en la pregoo{\ i exten a culturització, viu ota el pes
d'una des feta mai no igualada. LI nard d Vinci,
florenti, oferia el s u terrible enginy de uerra
a Cè ar Borgia i a Francesc l, rei de França.
Colomb, genovè i Iagalhan , portugué , po aren
llur ciència al
ervei del
reis d'E panya. El
nacional i me alemany pr cindí no fa gaire dels rveis que . Itmanya rebia de Rathcnau p r(luè el
cregué suspecte de supcr-intdligent, internaci nal
enteses. I entre no altr ,qui no lamt'nta cada dia la
partida d'Eugeni d'Or pa at amb armes i municions al camp enemic?

SILENCI I ACAP.dRA3fENT
Ha e tat també tàctica l1l~ista el fer ço qu
e n'ha vingut di nt "la con iraci6 del ilenci" a
tote aquelle crítique ben raonade i fonamentals
que 'han adreçat o, ncara, a la Uiga, d'cmprendre'
l'enemic canviant-hi la faç a gust i mura del seu
albir. Quan el palriot s que avui formen
cci6
catalana organitzaven la Conf rt"llcia nacional,
de de la V.'u de Calal.mya e titllà la f ta
de revolucionària, donant al mot
I
u to
pitj oratiu. Done
bé: El senyOr Cambó
n
el seu di curs
egu ix aque t fune t procediment i això no vall 6n cert ben e rts 1 mreixemenis personal
u i els dels eu co¡'¡ 1:Ucs.
Però, ¿ Cjl.lí els nega? R onèixer que altres organitzacions que no '6n la Lliga; altr hòmens que no 6n
els de la Lliga han merescut I bé d la Pàtria, en
quina co a m inva la ¡g lòria dels primers ? Les
nostre crítiques no són pas aquelle de les quals
el senyor Cambó es dol. osaltre, catalans de nostre terop, entim tot el re pecte pel catala111 d'ahir
que feren les primere armes per la naci6 i pels
d'abans de ells que la dei ·ondiren.
tot els portem al cor: els mèrits personals del senyor Cambó,
per exemple, comporten en ci mé enllà del nostre records l'admiraci6 d'altres ombres ben amades
de la Pàtria tals com la d'En Víctor Balaguer, posem per cas.

NOSALTRES

Els redactors de MONITOR no om dissidents
de cap agrupament, puix que abans d'ara cap entitat ni política ni patriòtica no ens havia enrolat a
les seves files. Érem, senzills catalans, 'oocion,alistes i patriotes: la guerra en féu polítics. Els
e deveniments de juny de 1917 ens po ar
en peu
de guerra i encara no havem desmobl1izat. És de
llavors mort En Prat de la Riba que parteix la
nostra' crítica i la totalitat del no tre programa.
Amb ell i la anta imatge de Catalunya guardem
el cimals nacionalistes. A vall, avall del nostre esguard: bi ha la gran planura de b Pàtria; amb
tota la vida tràgica d'aquefsts darrers cinc alnlYs.
¿ On és el senyor Cambó? Tomés l'havem vist passar,
anar i tornar per la nostra terra trasbalsada i perd re's yatman a la fi, en la pau dels més lIunyaoos
horitzons.

PROBLEJlfA SOCIAL
L'home que més enllà ha portat l'intervencionisme
polític català en la política espanyola deixà d'intervenir on i quan més eficaç podia ésser 1 intervenció seva. Aquesta és la nostra ja irremeiable constància i el nostre segoll enutr el primer partint d'una
altra causa. Es ve dIent, no sabem pas amb quin fonament, que el senyor Camb6 fou profundament desilIu ionat en plantejar els problemes de la nostra llibertat nacional als partits i entitats bUIjgesos de
Catalunya. Després dels anys que el senyor Camb6
venia essent el defensor de llur economia ep n'hi
havia pas per menys. Però, ¿ per què atura"r-se amb
ells o sense ells valent-se del propi prestigi de la nombrosa classe mitja catalana patriota i idealista i
del nostre- proletariat una part del qual at menys
bauria seguit el corrent ¿ per què r.io emprengué lIa-

vor En Cambó allò que arreli del mÓln e practicava:
l'organitzaci6 de la re i tència ec nòm1ca de la naci6,
de la no tra naci6 catalana? L'exemp!e, le teories
de Rathenau i le fete de rinne, el do repreentatiu organitzadors de la independència econòmic., de la nova Alemanya enfront els vencedor,
l'exemple feixi ta d'Itàlia dotnant la lluita de c'asse
i superant-la amb la idea nacional ¿no li deien re ?
En el parlament que, per aquell temp , pronuncià el enyor Cambó, s'bi troben a"u ion a l'extre>misme ocial del de la dreta i del de l'e querra.
Re mé... i tots abem com anaren le co es aci.
La lluita ocial a Catalunya é l'única fa tigo a dé
le que en el darrer c¡uinqueni ha vist el m6n. ~fe
nada en e cap cap ideal que la dignifiqués 'ha
re It a l'espanyola, é a dir, en e demà. I els
ntants cabdal de
talunya i Catalu.r~a amb
I han perdut el tem
in6 que han provat
llur incapacitat per e devenir lliure" tadi te d'una
pàtria lliure.
que ta é una de le no tre acusacion que roman i
nt tada. . quest
s¿n 1c ralles
encial s
del parlam t d'En Cambó. Ara re ta per di cutir
el seu ideal politic que per terça o quarta vegada
trobem tot expo at en un di curs . eu. Caldrà veure
i aque ta p lítica que ell vol egui r pot é er la de
la de la nació o i s'ha desviat de les líneas tradi-

IBERI

~UE

CAJJf BONIA

L'ideal polític del senyor Camb6 és 1'Iberi me.
l Què é l'ib TÍ~e? Intn:prttat tal com ho ve
{unt el cabdill regional i ta,' aque t mot designa una
certa \1I1itat moral del poble que ón damuflt
la Penín ula ibèrica. Adme a o er guda aquesta
unitat entimental i comprovades les diversitat na_
cionllls -i tents en a'lue ta ntitat .geogràfica es suggereix la conv nitnda comanada per la realitat ruaterial,-geografia i conomia-i espiritual,-qu un
ol tat olf tt, un E tat plural n reguli la voluntat
Aque t é l'icleal polític d 1 enyor Cambó i la
eva lució p I problema nacional de Catalunya.
Tot sovint, amb una mé. gran in L tència que la
d 1 eny r Camb6 en fer efectiu el eu programa, han aparegut per
atalunya crítiques i
refutacions de la te i camboniana; i al cap d'elles
le d'En R vira i Virgili 'opo en radicalment a
l'E tat plural, únic obirà i detentor per tant d'una
part de la lliure obirania d Catalunya. El separati me . eparatista, per dir-ho amb unia molt justa
de ignaci6 de ). V. Foix, re!u a contra el postulat
del enyOr amb6 tot intent de federaci6 a priori
del div r o agrupament naciona' o regionals de
la Penin~u}a. l no altre opo~em als uns i els altres
la que de temps MONITOR anomena una política
nacional catalana.
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talunya, de la qual ja havem fet e ment, afirmà de
gui a definitiva les radical opa tes POSICIons flue
el r. Cambó i nosaltres ocupàvem; ell, fent ú encara
d'una de ignació de ]. V. Foix, treta d'un exacte anà_
lisi eu que els lectors de ,{ONIT01l ja deuen conèixer, era espanyi ta; nosaItre patriotes catalans. El
desdoblament ideal d'En Prat de la Riba estava acomplert. I el nostre programa polític naci nal català dibuixava precí en el cinc fonaments egiient
a as olir pel nostre propi, sol i yoluntari esforç:
Primer.-Organització econòmica riure de Catalunya. Organització del treball, de la producci6 i del
consum nacionals catalans de guisa que la naci6 indu_trial i comercial catalana esdevingui conden ada
i repre entada, enquadrada, en entitat patriòtiques
dir~ents.

egon.-Una política social d'acord amb aquelle
organitzacions i amb vi te a l'e devwidor nacional.
Terç.-Una politica i una diplomàcia nacioclil.
Quart.-Un organi me executor de la voluntat
de tins nacionals.
mqu .-Un ideal internacional p r Catalunya.
El Camp, la Fàbrica, el },rercat i la Banca s6n els
fonament de la nació catalana i les primeres forces
mobilitzables per assolir la coolStitució estatal de Ca.
talunya. Aplegar-les, doncs, en indicats nacionalsindicat c!e' Camps de Catalunya, de la producciO
industrial catalana, del Comerç català i de la Banca
nacional- en el qual siguin repartit els productes
per Catalunya, controlada, dirigida i emparada l'exportaci6 i la importaci6 nacional i re oltes tote les
qüestion interiors del treball, és un deu re patriòtic
de l'hora pre ent. Cal, per assolir un tan bell programa, un política social nacional catalana. Davant
de a Nació no hi ha lluita de classe. Cada ci utadà
resta endolat jeràrgicament i mobilitzat sota la bandera de la Pàtria i la seva disciplina ... La N aci 6, i
l'E tat nacional co nom d'ella, és l'inape1lable regul ador de tot els afers interiors i l'únic di r igent dels
exterior. És done, també, un deure pat riòtic de
l'hora pre ent, emp rendre en el terr eny de les circum tàncies actuals una po~ít ica social, nacional catalana.
La política nacional és comanada per les realitats
materials; la Història es fa damunt la Geografia.
La posici6 geogràfica del nost re país l'obliga a aten_

dre de guisa principal,-para"elamt'llt a l'obra
de la eva uni tat-a la di posició de les terres peninulars. La penín ula hi9{)ànica ens intere sa al catalans pel bé o pel mal que d'ella o per ella ens pot
advenir. Històricament hi ha do camins per a ~oli r_
ne tot el bé i evitar-ne tot els perills: conqui tar-la
i dominar-la, a imilar-la- 0luci6 gòtica, fallida-i
dividir-la i federa r le
eves parts amb la nació
catalana. La egooa _01uci6 és la de .IONITOR perquè li apar més digna èel pagat i la de més bells
arguri pfr l'e devenidor de la naci6 catalana. Cal
dh,;dir, doncs, la Península en quatre foga r nacional o regionals però empre federativament lliures.
6n: Castella, Ba cònia, Portugal i Andalusia, COIllprenent aqu ta el .' ord_.\frica i unit Galícia a
Portugal. rna política i una economia peninsulars
menade per una diplomàcia catalana sota el lema:
"Vèncer adaptant- e i ponderant ~ podrien és er des
d'avui el nexe <!e l'obra futura de la nació.
Cal una força per a empa rar 1'e.xecuci6 dels.
de tins de la Pàtria. Ella ha d'ésser compo ta per
tots els patriotes posats sota els díctats dels director polítics de la naei6 i la disciplina dels caps jerà rquics.
L'ideal internacional de Catalu nya és l'assoliment
de l'idcal llatí occidental. És a dir: la constituci6 i
uni6 de les Repúblique occidentals llatines per al
manteniment del seny romà de l'Occident dol er
món.

FINAL
Aquest es el nostre programa polític fl orit del
tany que En Prat de la R iba plantà Catalunya endins. Respon només als d ictats de la naci6 catalana al revé de l' iberisme d'En Cambó que, com
el federalisme d'antany, és una solució espanyola deT
p roblema polític peninsular. La' històna na cional de Catalunya és una història naixent i pe r res
deli món no l'estroncaríem. L' iberisme' mític és eT
salvament de la hi tòria d'Espanya que mor. Tot
ho espe rem nosaltres d~ l'amor i de la voluntat
dels catalans. Tot ho espera el senyor Camb6 del
con¡sentimen t espanyol. ¿ P er què, essent aix í, no
trast:ada el seu apostolat per les terres ibèriques?
Nosaltres ja som convençuts.
12
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Política Peninsular
QÜESTIONARI CATALANO-PORTUGUÈS

TACION.dL CATALANA

¿ Quina p lítica és aqu ta i en què és di:ferent de
le altres? ! o voldríem in i tir ma sa en coses que ja
hav m dit a .{Ol'lTOR avui mateix i abans
d'ara., però caldrà, tot amb tot, donar alguns anteideològiques po icions. La
cedents d'aque tes tr
eparatista- eparati ta ha exi tit emprc i és la de
l'autèntic" tot o no r ., prolongat a l'infinit; la iberisen la
ta
la de :MONITOR vi quercn j unte
p r 0I1Ii d'En Prat de la Riba i, és sols en morir ell
que prenen consciència de la llur incompatibilidat i
e de doblen per viure una vida (parada i opoada.
La co a é ven evident: existint d'una part la
naci6 catalana amb un ideal polític evolucionant
ver ' la més complerta, real i l1iure personalitat
tatal i, d'altra part, un mite impeTÍal i hi pànic, no
podia esdevenir-se altra co a que: o que el segon
idcal acomplert en un bell moment de menor edat
del primer l'enrolé per fer-lo florir dintre d'ell i
expandir- 'hi fin a a olir l'hegemonia de l'un~tat
imeprial o que, fallant l'intent d'aque a unitat, l'ideal
català occí o repudiés l'ideal imperial i iberitzant.
ixi ha esdevingut: l'hora del primer po ib· e
e deveniment que acabem d'anotar sonà pel juny
de l'any 17; tot portava a creure que l'adveniment
de ¡tjat s'acompliria i amb ell la primera etapa de
\'ideal d'En Prat de la Riba. Però per primera
vegada, i no e11 sabem e catir Ic causes, el senyor
Camb6 fallà i en la eva fallida imperial ibèrica
s'origina l'encarnaci6 de la poHtica nacional i el
postulat internacional ( MONITOR.
En aquell temps el senyor Bofill i Mates en un
banquet amb què se l'homen3ltjav:a .senter4cià ja
l'Espanya gran tot abrivant l'amor de totes les
joventuts catalane per la no tra única Pàtria. la
Catalul'¡ya adolescent. El mot dit i els campions de
l'autonomia refusada, del cop d'Estat fracassat toruats
a la llar, s'anaren escolant el die i fou solament
despré de dos a tres any que, el primer dels ideal
d'En Prat,-Ja lliure naci6 cat~lana,-baté marxa i
començà d'a cencendir vers la seva glorificació.
Però ¿ on era el senyor Camb6 el cabdill de l'altre
combat? No altre 110 entíem ja aquel"a unitat moral ibèrica que ell predicava., ni \Ot) veiem la confederació peninsular tal ni per las raon que ell la dietava; nosaltres, mentre ell era ministre espanyol
ja no crèiem en la transformació de l'Estat que ell
regentava i ens miràvem la Penín ula molt diferent
de com ell se la mirava i la veia. osaltres no sentíem, no crèiem ni vèiem ni pen àvem ell res més
que 'en Catalunya i, totes les coses ultres, les consideràvem solament amb ella o per ella... L interès
evident que la Pel}ínsula té per la nostra Pàtria,
geogràficament i econòmicament con iderada, realment i positivament manifest si que el vèiem; un
ideal intemacional i que el volíem però tot consIderat des d' Ull punt de vista nacional català i res per
sentiment iber ista o iberitzant. La lluita social a Ca-

(En eL n úmero vinent (}onarem fu rUpodteJ lJue per me(}iació (}'Expan¿ió
cataLana han u tat rehll(}u~ re¿ponent a aquedt qüutionari.)
1. Les seleccions inteHectuals i, en general, el nacionalisme gallec, vel aproximar-se, per ara, espiritualment a Portugal.
Opinió sobre l'orientació de la política
exteriqr sobre aquest punt.
2. Es propugna com a ideal polític convenient a tots els pobles peninsulars la
Confederació ibèrica amb les més amples
garanties de respecte per la mútua auton¿mia dels Estats que la fonnessin.
Opinió sobre les possibilitats i conveniències de la Confederació.
3. En els nuclis literaris hi ha grans
simpaties per Catalunya i pel seu problema
nacional. És una resposta a la simpatia collectiva de Catalunya per Lusitània, a la
defensa que entre els catalans té la República i a llur interès pels grans hòmens de
Portugal. D'altra part pensi's que, tant en
l'estat actu~I com amb l'autonomia de Catalunya, amb o sense Confederació ibèrica
l'amistat lusso-catalana apareix com una
garantia per a l'estabilitat de les forces
peninsulars.
Donar opinions sobre la qüestió.
¿ Convé fomentar aquesta amistat?
En cas afirmatiu, ¿ quins medis poden
emplear-se per ara?
4. Opinions sobre el problema de les
colònies. Orientacions de la política portuguesa en aquest punt.
5. A l'estranger, l'opinió sobre l'estat
intern de Portugal és pessimista. Opinions
sobre aquest estat. Opinions sobre el futur
de Portugal.
Certes agències i certs ministeris també
fan a Espanya i Amèrica una forta propa-

ganda de descrèdit per a Portugal i la República. ¿A què pot obeir i què en penseu?
7. La qüestió social i solució a Portugal. Opinions sobre l'acció governativa.
8. Què cosa és que en el medis econòmics, es faci, a les províncies portugueses~
propaganda regionalista. ¿ Quin sentit i encalç té aquesta propaganda?
9. El senyor Cambó, cabdill dels catalanistes conservadors, ex-ministre que possiblement tornarà a governar, diu en el pròleg del seu llibre "Vuit mesos en el ministeri de Foment": "D'alguns anys ençà que
crec que la solució definitiva del problema
català és a Lisboa, com fa molts d'anys que
crec que, únicament en una inteJ.ligència
hispano-portuguesa, trof;laran Espanya i
Portugal el factor espiritual necessari per
a alçar-se vigorosament de llur comú
postració reaccionant contra el pessimisme
que devora tots dos països i que és l'explicació definitiva de totes les misèries de llur
vida política".
1 a continuació explica les negociacions
que ara i adés féu per a la solució de les
conques del Duero i per a resoldre altres
problemes tals com l'exportació de l'escorça, conflictes de pesca, etc.
Opinions i punts de vista portuguesos sobre tot això.

10. Està posada entre Espanya i França
la qüestió de Tànger. Gonçal de Reparaz
en una sèrie d'articles publicats a Catal u
nya demostrà els drets històrics de Por
gal en aquella ciutat. ¿ Es podria estab
un acord amb Espanya que fos ben vist p
Anglaterra, en vistes a conservar Tàn
per una possible Confederació peninsular?
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d'\"inj,,"ut mé- que una "tradu i' parafrà-ic ",
ird>é Ull quadern d'imat >t'.
ria fort, i voc, d ra. t. Ull r;¡ig
ci llibre
<¡lIm' ol indrt"t i u
d'En Pujuls.
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fi declar dament ci nufic i rel i 'ó ", a tr;¡\''-;'
d'una ten<knci
'ó bíblic:l,
bacil , la tonada fre ca d'antany.
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Una Iraducci6 singular
Declara Franc~ -c Pujols (ll el pròleg del
li
"Llibre de Job" qu , com é nalur;¡I, el tradl tor,
<Iue nu ap ni ha
but mai l'hebreu, ha tin ¡t la
precaució ell fer J'ada.tltació de l' br
l'e.cena c talana. de \'aler-,e d ~ ne - tr;¡du ions molt b0n ' de l'hebr u, del gnc i d I llatí i triant I que li
ha
mblat millor de tot
le int rprctacion' que
'hau donat del text original, Im cant-hi m's que
la fidelitat mat rial el e it poi-tic".
• ·0 hauria calgut aque ta advertència d'En Pu_
j 01 perquè tothom s'adon' que la eva bra no
é !Ja un exemple de fidelitat. ts c rt que les "intromissions" del traductor han -tat" empre p r
a f ir". En Pujols ha donat als mots ~ traducció
rafrà:ica"
ntit molt ample. .fillor f6ra
qua'ificar-la w traducci6-farciment".
M

El barroquisme pujolià
En Pujol es pl"oposa, d'una banda, d'aclarir o
de de enrotllar una. idea; de l'altra banda, d'e campar la seva fanta ia ota la narraci6 bíblica. Per
exemple, lla on el text sagrat diu ., era W1 home
s nzill", En Pujols scriu:" era Un home que ana,.
va t~nt amb el cor a la mà, perquè tot el Que tenia
al cor ho tenia a la boca ". Lla on el text diu:
.. potser els meus fills han pecat i han maleït Déu
en li ur cor ", ve la fa.l)tasia del traductor i afegeix
detalls plàstics: "potser, melljanl i b."'Vl!nt, m'hauran fet algun pecat".
Tot el "Llibre de Job" d'En Pujols és això:
afegits personals de paraule i d'imatges. Aquest
farciment ultrabarroc que aspira a aclarir, a desenrotlla.t, a representar, no aconsegueix 1110 enterbolir la narració. La p~oma barroca d'En Pujols ha engrll1lat el sever edifici del llibre sagrat
amb la seva faramalla decorativa. Sembla Com si
les mans del nostre poeta maragallià tinguessin la
virtut de de fer, d'esmicolar, les coses que toquen.
Com ha estat escrit '00 fa pas gaire, el cas d'En
Pujols és el d'un humorista que "acostumat a enfarfegar el pensament amb un pilot d'accessoris
s'adonarà, esverat, que sota la brossa i la fullaraca
el pensament desapareix o s'aprima".

La intenció i el fons
No gens menys les obres d'en Pujols tènen
sempre al dedins un pensament essencial, una intenció filosòfica.
Ara mateix aquesta ve~ ' i6 del "Llibre de Job"
no a pira a ésser res més Que un argument demostratiu de la ~ separació de la religi6 i la moral".
En Pujols ens presenta Déu, com k un ser que e tà
fora de la moral". Defugim ací, d tractar aquest
a pecte fiilosòfic i religi6s de l'obra d'En Pujols.
Aturem-nos, en canv~ en el doll de la seva poesia, que traspua i amara el drama bíblic, que li fa
de fons.
Aquesta poesia d'EnI PujOoIs, que és n¿més imat-

Estudis
d 'Aeronàutica
PER

Antoni Ara.ngué

L u Uniu aeromar/limu. - L u ¿ucwn¿
Quan és projectada una línia d'hidroavions per a
millorar i activar le relacions entre dos punts l'parats per un braç de mar, gràcie a la remarcable superioritat de les màquine- aèri del tipu més correut sobre la d'un bon navili de viatge, se n'esperen bell resulta -.
La \'elocitat del hidroavion de tran port sol és el'
lI1le- cinc vegade 'uperior a la del més ràpids na\;lis de passatge; aquest factor de velocitat, pero, no
és pas lli molt menys una garantia ab oluta per al bon
èxit d'una empresa de tran ports aeris.
L'organitzaci6 d'una bona Iínía de tran ports aeris
és prou complicada i hi intervenen diverses e pecialitats I s qual tothora haurien de romandre delimitade , tot formant eecion amb 1I1l cap r -ponsable
davant cadascuna.
Tot accident, tot fracà , tot d torb, en una mpresa d'aque ta naturale a é una to ca lliçó, al cap
i a la fi però lliçó, de la qual ne cal treure un en-

w

1'0111

qlh'

I

~·i

p d'EIif, '.
d" /a l'd,bass,'

bull i fa

n/rtIOI/I/r".

El parl', bo i mort,
........ .......... l'II(oro ,i",
¡d rl'ssallor /<J tomba
rO/ll si lli rCl/llusill .-Is grill ",

quI'

Podríem r roduir a dotz.:nes quc t ' im t es
colpid re
(ollrà /.. ira dI' D,:II-(Olll 1111<1 ft/rtjo
" ... "lIcld" (pàg. ( 1; MEr,) 1111 1<1I1IIISIll<l 01/ i "<'9r,'
-(0111 t'I Sl/I!J': d,· la llar" (p:g. 4 ); "L'al.I dI' lat
l'I qllt' viII-quI.' allilll<J /<1 (,ml ci" /'Ilom,·,-és l'ort i9
d.· /,1I(1rl d,' nlll-qllt' or,'j,1 1011'S I,'s Ilorl<'S--i li
[¡orilll a la mel-com "ls cfa t't'lis i l,'s rous ". (pigina ï2).
Els clavell ,Ie r e i la pluja m nuda, ilO so\'intcg n, p rò, en la. imatg ria d I Pujols del I. Llibre d Job". '0 é aque-t I ch r qu' la tragèdia
dcm.1na. Les malaventures d I paocient b r6 _. n
ubratllade amb una minuci 'itat cruel. Le - imatges ón gairebé to s d'una crue~a realista. Algunes imprecacions e garrifen i us duen un baf de
fatalitat. Quan En Pujols po 'a en b ca de Job
aquell s paraulc' maleint el dia i la nit «ue na qué:
","a té d,' ur llit d,' ('CllltS
lli lé d,' $('r "il d.: crils
que té cic S..; Ima llit xorca
(/c III ,,1Il'1' que 110 IJ f¡!lts".
ci vers fa extremir, i embla qu bufi aquell vent
ardent de tragèdia que crema al~1I1a de les nostres
cançons popular.
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t t all' que é necessari per al bon funcionament
d'una línia a ria.
A cad línia de tran ports aèria li correspon 1I1l
tipus detenninat d'avió, ja igui donada la distància
de \,01 ' ja la cap citat de pa - atge. L'augment o la
min\', del p
tge, pot, n. turalment, modificar les
n"
itat " en quant al tipu, d'a ió,
Es deman p r a I
Iínie aèrie avions multim tor qu puguin, d nad s llur caracteri tiques de
ol , continu r llur vi. t e fin i t t t nint un del
motor complet m nt par, t .
f!s 'lU"t un problema de olució difícil. Per a
atènyer mb la m t i. a càrrega útil duta a la mateix. nlocitat un. menor càrrega p l' H.P. cal perí.: cion r el tipu d'ala empl ada augmentant la seva
força . ustentatiu i perfec ionar el motors dismilluint llur p S ._ 11 perj udid de 11 ur bona marxa.
En el' ,ctu l ' multi motor i, e pecialment, en el
trimotor , hom pot, en e atèoy r el vol normal amb
Ull III tor par;¡t, allargar almeny
el plan ig de
l'aeronau en el u d vall ment.
ú coll uca ió d I motor o dels motor en un hidroió I ~ .obirana import' lIcia. L'e. periència n eneoya qu
I motor collocat per damunt d I pilot o
I)a- Olt e té cert perills, Collucat darr ra és una menaça poguent la for a viva d la eva ma a tran form, l' n gr liS el ' ac id nt que, ' en e lla, només
eri 11 lIl'ugcr amb danys mat rials.

Carles Riba ha _ nyalat un "Pujots vacillant entre l'imperatiu del seu temperament i la comoditat
de la iòrmula i de l'èxit r:. -;;". L... versió d l "Llibre de Job", refiexa ben bé aquest trontoll de l'escriptor.
El català delicío ament d'cistar peT casa va al
costat d'un'a constl"ucció feixuga, on s'amuntega el
p.l~oresc. Gairebé es confon el que és dolç folklore
amb la VII_garitat del suburbi. r, entre una innumerable exhib'¡oió de l'estil corrupte, s'e*ola el
clar rierol de la poesia pujoliana. Val Ja pena de
remoure brossa i terra per trobar la viva correntia
al dessota.
La vaci~lació C1~re el temperament i la fòrmula!
Això vol dir un problema no resolt. Vol dir que
en Ics creacions d'En Pujols viuen una vida divera la poesia i l'estil; que, potser per "la comoditat
de la fòrmula i de l'èxit fàcil", deixa que la retòrica e mengi la seva. carn més humana. Perquè,
gairebé sempre, ai las I, aquesta vacil.laci6 d'Et~ Pujo' acaba malament.
Perxò ens plau d'anar reconstruint, dintre el u L1L
bre de Job", una obra original de poe ia; cercant
les imatges escampades per ci per lla, és com si
de el1terré im aquell "minyonàs" Que cantava I
festes i les coses enzilles amb lI1la angelical ingenuïtat.. El .. Llibre de Job" en ha dit que encara
belluga.

senyament per a la millora general de l'empresa.. Les
seccions que hauria de comprendre aquesta organització s6n:
Areol/àl/lica: la qual compr ndria els aparell en
ordre de vol, el pilots, els navigant ,el telegrafi tes
de bord i mecànics de sortida i arribada. El responable d'aque ta - ció eria el cap pilot el qual en rebre un avi6 p r al servei, ja igui de tallers o de
fàbrica, faria I proves que convindrien.
SI!Cci6 de tallers; En el tallers ,faria el mODtatge i reparació dels avion, tant planejador com
motor. El cap de taller eria respon -able del bon
montatge dels mateixo i de tot quant correspongués
a la seva secció. El recanvi dependrien d'aquesta
secció.
Secció de marilleria: Aque -ta secció e taria compo ta per les gasolineres de socor . Tindria un cap
o capità re pon ab 11' per a cada gasolinera.
Secció de telegrafia: En els punt de parada i en
el avion en vol i a les gasolineres hi hauria telegrafistes. Els telegra6 tes dels punts de parada serien
respon ables únics de llur treball havent d'advertir
a la direcció qual l'vol defecte que notés en llurs
aparell '. Els telegrafi tes de vol o de marina po"
drien ésser individu de la tripulació.
Secci6 de provl'Ïmellt: Hi hauria a cada estaci6 un
cap re ponsable del proveïment de tot el mat rial
necessari per a la Unia aèria. que ta seeci6 és de
gran importància e 'ent co~a molt convenient i, alguns cops difícil, el tenir constantment en magatzem

Indubtablement, davant i damunt els costats és on
sembla més raonable col.locar els motors. Per als
hidros, sobretot els grans de passatge, ha estat generalment acceptada com a sistema de flotaci6, la barqueta central on queden acondicionades les cabines
de pilot i de pa atge, però cal notar una certa tendència al flotador, cosa freqüentment necessària per
tal com els cops de l'onatge inftueixen molt perjudicialment damunt qual evol sistema de flotaci6,
En els hidros amb barqueta central, l'avió ha de
permanèixer al taller tot el temps de reparació del
i tema de flotació.
(Seguirà).
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Modern avió trimotor, especial per a línies aèries
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ARQUITECTES FLORENTINS
BRUNELLE CHr
El gòtic italià que mai no fou ben lt' tic r man
trencat obt~dam I t p r Brun Ih: - hi. Bé é - v ritat
que, abans d'cll, altr s cntir n c m una tcndètl ia,
com una inclinació envers el r novellament d le
forme ¡<l!à ,iques, però ningú aban d Brw1 11 chi no s 'n sabé aprofitar tan l'l'soltament, donant-I
uua sobrietat i una ilu10Cència com si I s
aeab sin de batejar.
Brunelle chi, fill d'un notari, ilO pot donar al cu
pare l'a.legria de veure'l també notari. El seu gust
és el dibuixar i el resoldre probl mes de persp ctlva
i de mecànica. Ja se sap la gran afició que en
aquell temI es tenia per la per p ctiva. Hi hagué
un home d'un talent i d'Ull enginy ben: remarcableP:lO'!o Ucel\o-quc esdevingué de la ppr) :va un
mamàtic. BruneUeschi no perd el tem.ps de ple a
aquests divertits problemes sin6 que, j untament amb
Donatello, es dedica, treient-ne gran partit a l'escultura. Treballa el~ un obrador de joiclleria, com quasi
tots els joves artistes de Florència. Allí, engilly6s
com era, construí també rellotges. Dels seus estudis
de perspectiva se'n valgué Massacció en les pinEs veu que eH i Don.atel1o tenien sempre la gran
xerrameca. Donatello e¡;culp' un Crist en creu i
el seu amic en veure'l li digué u sembla 1I1l pagès".
.. Fe -ne Ull tu", Ii contestà Donate\lo. I ell que
era Ull bonl home, però plè d'amor propi, es posà
de valent a treballar en Wl altre JesuCl"ist del qual
no sabé aVel~r-se, de tan ben fet, el eu amic íntim.
Tots do plegats marxaren a Roma a estudiar, l'u,tl
1 escultura, l'altre l'arquitectura.
Roma. estava
astorat Brunelleschi, i gairebé semblava boig de
veure els antics monuments. Gairebé 110 pensava
seguir pam a pam tots els
en altra co -3. que
vell edificis, que a mesurar-lo i fer comparacion ,
ntusiasmat, arrvatat, renegant de l' tiI g' tic. Renovar l'art antiga i con tfuir la cúpula d I Duomo
de Florència fou c!es d'al1avor cI cu programll.
I n entornar-se'n a Flor'neia I seu amic Donato
enginyant-sc com podia-fent joiells per als con.egu , que era una cosa bell pagada-seguí vivint
encara un¡ temps a Roma afanyat a estudiar els
monuments. P rò com que aqu lis aires no li provaven gaire l'aconsellaren de tornar a Florència, i
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BRqNELLESCHI.-:-Secció de la cúpula de l'esglésIa de Santa \arta de les Flors , a Florència

(IJ77~14.,6)

quan hi arribà es trobà que el cas de la cúpula
d 1 Duomo ràpidam nb havia de resoldre's. En ésser
consultat p ls de la Comis i6 mixta els digué que
l'e glésia havia de cobrir-se, però no segons el projecte d' moUo di Cambio, aprovat pel Consistori
i per la Junta d'Obra, sinó pujant-hi-seguint el
vuitavat-un gris de quinze braço¡s d'alt amb forats rodon • que doneri llum, un al mig de cara cara,
i així es determinà fer. Al cap d'uns quants mesos
estant un dia enraonant amb Donatello a la plaça
del Duomo i esplaient-se com de costum, el famós
arquitecte, sobre els escultor, antics, Donatello li
contà que en tomant de Roma havia fet parada a
Orvieto per a veure la famosa Catedral i que, després, pa a.1Ú en Cortona entrà a la parròqu; .
restà encan.tat davant lI1la vella columna amb relleus de temes hi tòrics. Tot això tan suggestiu
li fou, contat peL \Seu amic vibrant d'entusiasme, que
marxà a peu cap a Cortona on copià la col~ i se'n
tomà cOlltentíssim a Florència sense que el seu amic
n'hagués esment. Etlfeinat com estava en els ds.tudis de la cúpula" restà uns quants mesos a Florència, auxiliant en les estones lliures, el seu amic
Ghiberti en les portes, que l'han om.plert de glòria,
de l'antic Baptisteri. Inquiet, se'n torna a Roma,
a veure les obres antigues. Li bull el cap només .IQ
idea de projectar la cúpula. Té plena consciència
del -seu valer, del seu talellt. Veu com els altres
tenen por; veu com els arquitectes ep arriben a
encertar el piu d'Ull nou si.stema. Ha comprès que
a tots els alt~ sobrepassa i que ho podria resoldre.
l tota la gent de Florència ertcarregada de l'obra
Que no saben a quina paret toquen, al cap de poc
d'és er fora Brunelleschi, li demanen que torni, Ell
no volia altra cosa. ReLmits, a la seva vinguda, els
directors i els paletes més eixerits dei temple li
expliquen totes les grai1s dificultats i ell, que de
seguida les aprecia, els diu que s'hall de
fer càrrec que els antics mai no havien cobert una
volta tan enorme com aqueJr1a. u Cada vClg?da que
he pensat en el gran andamiatge peT dins i per
fora, diu BrUll lleschi, no me n'he sabut sortir:
m'e vera tant l'amplada com l'alçada. Per això crec
que si e pogués construir
fèrica es podrien seguir els procediments que seguiren el romans w
cobrir el Pante6 de Roma, é a dir la ROtOllda; però
i cal seguir l'altra manera de feT, i valdre's d-e cadene i carreu, serà molt més difícil. Però recordant que aquest és un temple consagrat a Déu i
a la VeTge, confia que fent-ho en honor d'ells no
deixar~ d'infondre el talent t>n l1p n'h.i haurà
i d'augmentar la fortitud, la :saviduria i 1 enginy
d'aquell qui de tal cosa en¡ serà autor.
¿ Però què puc fer-hi jo no essent meva la obra?
Encara que dic que, si se nfen.carregués, decididament m veuria amb coratge - de trobar la manera
que es pogués cobrir ense tantes de dificultats,
però no havent-ho fins ara concretat ¿ còm voleu
Que u ho e "pliqui? Ja que la Junta ha detenninat
que es cobreixi, tractant- e com es tracta d'una
cosa tan gros a, hauria d'ordenar que aban,s d'Ull
any de temps vingues in ací a Florència arquitectes
no solament to cans o italians, inó alemanys i fral11\Cesos i de totes les nacions. i proposant-los a tots
aquesta feina, així é que ~ cop discutit i resolt
el problema e.me tanta de gent entesa es comenci de
realitzar i s'encarregui la seva direcci6 a aquell
que directament donarà en¡ l'entrallat o tindrà més
bon ., tema 00 criteri per a fer aquesta obra. Jo no
us sabria donar més bon bon consell ni U\}¡ determini més enraonat que aquest". ts plaent tant al presidet~ com als el~carregats i al
paletes aque ta
re posta i, com que de seguida se'n volia entornar
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a Roma, l'in taren a què rom gué ; és ent inútils
el prtC direct
i e's prec (lue feren al
cus
ami
íntim!, li dOi' n a la fi, ¡Jer a po~uer-Io tenir
amb ell , un càrr e ben pa~at, P rò BntneUe ehi
tava que ningú mé~ no ~abria t rmi·
nar la cúpula, .c'n \'a cap a R ma pr i, mCl t per
a e 'tudiar amb força diligèn ja la . Iu ió. Retorna
quan hi ha ,1 - anluiterte' principal del diferent.
paï W'
Flor;:n ja, l'er a a:sj ,tir a 1 reul1jó qu
celebra a ant ~are, a la qual reunió t mh'
cal dir-ho-- I no lre Brunen ~chi,
cònsol , i de les per- 'e s d'in fluèna u digué la ,em, peri, nomÍ; Brunell ehi
luci' co :tm tiva que als
o re id r '-llll, C'!l1l , ol succeir, no hi
emh!'1 una ~ran ximl'l -ria ,ll'

a les orelles de Ghiberti, aquest

tava
Florència
AIJÒ tols i sobr ot del
I,'egat lcom pa
damunt de c.'lda

pujar i
cÚ¡lUla del
"Ílat fou mé iorta. 1 tothom ana....a acont mplar
~tones al lu 't er :aci6 mai vi. ta,
. entre dura,'
le obr
de la cu també
ballava Brun lIe hi en altre
tant i, ¡m . Un
mé~ tx:n mert;,cuda anomenada-é" la
féu a la ,anta reu per a I família d 'L Pazzí,
amb la collaooraci8 de Lucc-.t i D', Ixin,":!. delia
Ro¡'bia per la part de c ~àmica, de 1)1." crio da
~etti¡¡n no ¡>er la part de 11.' esculture dels friso.
i de Baldo, ' nctti p r la IJart de le~ vidrier ; una
altra é l'Ho pital del Innocent, i un altra ts
l' lé i mé o menJ) ba ili I de ant Llorenç,
comclIÇlda ja e n pla d'un _enyor prior afi~"Ïonat n rar 11Iit · tura i encarregada a Brun He'
Iler)o
de _ f ICtS,
19un
de l ' familie nobl'~ d
Florència ajudaren, fent con truir capellc:.
• I bon. pensada de Joan de !-.ledid, El primer
que e tir, enda,'ant fou la s.1cri tía 01\ a la eren itat li Bru!leUc3chi s'ajunt n la riquesa decorati a de \ ' errocchif> i la n rvio itat de Donatcllo,
L' glé i ,
ca \"1, s'anà f nt amb molta de
Ima. ~ Iort Joan ci .fe<lici, el
u fill Co. me qu'
é 1I11 home u' una int lli ència i d' un e perit
~it d I
una formidaLlc e!l1J>wta a a<¡u tc5
prot
ix Hron 11 chi i .Iieh lozzo i, a mé
(11: 1>0 ar for a aten ió en
ant Llorenç, inicia
renai¡nnombrabl'

una garl~ I original ju
ició, E
dC' la implícitat, de rut r
u
a vari tal rnamenal n què
C'xceJ.liren 100 llu', d dret, l,rincilUlIla t ,lla arquitectura,
Oe ngade dubta cncara i no u
lo: r rm • rere. p n nt al veri able ofici; dóna amb
I prim r e, em}>le d'aquc t d lidó iU i me
qu lo rà ulla d les e" encia' caracten tique de
tota I arquitectura del Renaixement i llue [JO er
fill a c rt punt' la re ultant d totc I temptati 'e.' llUC
feren ¡)Cr a exprcs..ar com al borc' e dt'Í:I, .. el I,cn mUII nou amu I
form
antigue ",
ix,', <¡uc, d'una manera innoccl1t
s 'l1zll1
óI la
acri tia de aut L10rl'11ç toma
una major complicaci6 n la capella
anta Creu, O'altra banda, totc le
di 1>0 icion e eneial de l'o: mtntada acrt tia
retr ben en a'lue ta capella I){'rò amb una art me:
rcfin, d;l. El tU pla é rectangular no pa~ 'IU cirat,
de gui a qlle la cúpula en lloc de de ansar sobre quatre mur com a ant Ltorenc .e o té obre dOl>
murs i dus ar , F' 'rò l'I lJue hi de m',s nou i, per
p lla del Pazzi,
tant, d· m' intere sant a la
el porxo que la pr ·etd ix i la faça",\ d'aqu t
por o. \(IU ta façana, encar
mpletam nt a hada, í:, din,
una dc I
ohre mé elegant i mé
d' tota la R n.1ix nça, É remar abl
cus , \1<"1 . cu l'l\tahlament o tiu ut pcc columne
d'un man ra absolut ment cif¡ ica, .\l!IIC t cl1lablamll1t, mitjançant ulla di \10 ició n extrem graciosa, s'int rromp en la part central l'tr ¡¡ fonnar un
arc llUl' tr nca la monotonia de la línia recta i <¡UC
mMca l'1l e donar lloc a dubte ci ,eti de la porta.
El porxo d la cap lla l'aui, vor 'jaI de runa hand. l'er colunU1~ i de l'altra per le pilastre' al:311 lade
que ci corrc~"on '11 i que alternl'1I en el
!llur de la l'apella amb allargadc Ci ' tr .~, é,
cohert (ll'r \111.1 vol!;\ de canó i ulla petita cúpula,
tleganlll1ellt dccorada que cumplet. la hl le 'a del
conjunt. La ¡"':>rta d'allueta capella és, dintre del
l'l'lIllixcmcnt, el primer i fI.'ei,·it bOll xemlllc de
l'orla corollada (I r frontó, ml,\tre que l's finestre que té a Ics dtlcs bai des, són C'ncara dc:~ tipus
de le d,. ant Uoren,: e vcltc ,lIargue i arrodonicl-.. Cal remarcar des d'ara ci poc freqüent'
(ltlC ón en d .cgle X\' le fine tre coronades de
frontó. l' n ant en tota la cTl'al'Íó brunclli chiana
n més salem rl'Cordar Ic quc hi ha damunt dels
arcs l'11 el porxo ci l'Hospital dels Innocent, que
e Sl'nt com són molt encongides i 111 'nudc. aj uden
a dOMr a tot plegat un c. iginal i hen ordenat ritmc que posa encara en valvr le arrod nide' i se.
relles arcades,
l mitant la (¡¡pella del Pa:zzi, tant en el decorat
com en la planta, altres cap ,lles o depcndències de
, capella han e,tat COll truide pels deixebles de Bruneslll ' chi, l'ot er de totes elle' la prova més gc. l ¡till i delicad~ és la sacristia de Santa Fclicitat,
l ja que, de pas, havem esmentat una obra no de
Brunell 'chi, sinó dc la eva e cola, podem també
dir en aquc ta ol:3sió ducs paraules de la Badia
Fiesolana que hi ha aprop de ant D mèncc, construïda també pels deixebles del me tre extraordinari, segon' projecte que ell havia concebut. Encara que la planta sigui de a de Sant Llorenç di tinta la proporció, l'ordre i l'harmonia dc la Badia
Fies~lana ia recordar-lios força la ha. ilical
e.'sglé 'ia dc Florència, aixi com la fOrlTh1 i l'amplitud d'aquell seguit d'arcades d'ingrés a les l:3pel\e
CI
fa vcnir a la memòria les sercne arcades d 1
palau del partit Gucli de quc parlàvem no fa
gaire. En un pdit porxo d'aquesta hadia juguen
admirablement les arcades de la planta baixa amb
le' pette columnc que suporten le bi~ues i el
ràfec; pot er 'assoli en aque:>t porxo encara major depuració (juc en el clau ·tres brunel1eschialls
que hi ha a Florència, a la anta Creu i a Sant
Llorenç, (La trona emplaçada al bell migi d'una
de 11." llargues parets del refer tori, que é - d'una
delicada
'ecució-dcguda a l'escultor fic'olà Piero di Cecco,- segons sen bla, també la porjectà Bnlnell' ehi).
Tomant a l'obra veritablement reconeguda com dc
Rrullt'lh" hi. dc'pré d'ha\' 'r-nt' ja esplicat l'urigen,
Ileug r r mentari dedic.1t als temples
1C.:~.mÜlt.o;;l.JUtelrl\o..,~~f~""tI\ Fo
it. Si a ant LI..,..
revingué
al tipu: de ha, ílica
al.'ll pot.er fOli d(\~ul a qu' volgué tomar l'esgléSiil-<Iue, com el -ant Esperit, havia "tat destruïda Iler Ull incendi-a la 'l'va primitiva, En la renovació que ell cerca de l'art del' temP' antic:,
l'clem~t que mé' l'enamora, qu mé el sedueix per
la eva bclle a és la columna. i potser é' per això
que cerc<i una coustrucció que per é ser relati .... ament
Ileu~ere' enca\'attade, de fusta, permeti d'u.ar colum_
nes, L1 ha ¡¡iro ra ale.hor.. Ull fomta lx.,.. cone~\Ia gairehé a tota rltàlia i que ha,-ia obtingl.tt
una gran adhesió qui sap lo temps. Tenia el llTatt
avantatg d'é:s('r un tipn d'l' gl" ia sense ob,taeles a la bona vi ualitat, i la . eva con, lruceió havi;1 estat fal'Ïlitada a l'Edat lI.ttjan.1. \ll'r 111: de
le: columlt '. <IU dona''en en gran ahundor el. rui1l0"(h mouuments romans, Aixi és quc se'n con'truiren encara a la Itàlia m~'ridional i central en
el sl')1lc _'III ml'lItr~' qu' (l~ altre' pohle havien
ja cr 'at l'art romànica i l'art gòtica Brunelle citi
en ¡er reviure.' la hasilica li \'olgué donar, ~ ta el
ptmt de ....ista arquitectònic, el caràcter cI-i. :ic que
havi:!. p rdut.
nserva, és ,'eritat, una ionna de

il

¡¡quc t "pare
esquinçà, l'ar.
et

umptuo,itat llU
pogut originar enveterminat no con troir-Io, enrahiat el
féu a miqu
i a bocin,
l'cr • la noble famili" del
c lari, IJroj :tà
Brunelle ehi !' i. rit i
la .... g d orígín.1.1 temple
de la . 1 re de Déu d 1 An/{ t , d I qual cgOtl:!
1 \1 p:ns melit, nomé
n'edíliri fin~ ' I llOca
• I,adil, Hom \lOI dir quI.' de l'obra Lrunell çhiana 110 \'n re t¡¡ 'n la dita (: gl(.."í· gairebé 'tp ml'"
l'U a llU ' la gra i a planta,
l'er a la família Piui, ultra la ca eta de camp
que I íi:u a }{u ciano, proj tà la \lart c ntral del
<:oue U(lj im i mai prou II( at palau Pit i, <Iue n
ci proj cte u l'arquitecte cap d'e cola tenia la n ~,-a
( lluadrad:. ue qua i Iol <:1 palaus (lue ~-n a¡¡u 'tia
època es f ien,
a dir: e r 'duia ¡\ un ub amb
tre l,ort·, lan . ol a planta bai ,' a i ¡¡mh 'et fin 'sIn' n mé. ell prim r i cncgon li >l',
om t.'11 dol l' -I <¡Ul! tvca a l'esl{'i' ia de la • [ad' Déu dels J\ngel també cn~ dol força no po ..
{luer ,,'urc t 'rminat, Sl'gOIl: el critcri <tLt~ tenia
Brlln 11, chi, aqucst s I\.zitl i nohlc palau del partit Güelf amb I s fine trc.' rítmicam nt ',pai d "
s ·,on ., i tema d'i.llUaltat de buid i de ple (ja
,s ajat amb è,'it al ma;c tuó. Palau dels Pitti) ,
nohle, i s 'nm' igual e mUlla amfinc_tre lot
pi
braçada,
Peni pot Cr una obra més n bl i mé sercna
¡ I mate i,' tl'm[,
llUC e mpleta i d -I tot originalaClue ta )rigina~itat humil i ardorosa que
obre :Inligu' a ,tluell' quc, dc 'any ' d'ign rància, l'ls abien arrellsecret '-é. la florentina - glésia del
ant E. perit, reedificació importantísima (suggeripredicador d Quare ma i se undada
'os, per Ics famí it ' principal
p r la
i l'er la matei, 'a Rl'pÍlblic¡\ que, per
construí ràpidament, impo à als ci~l
tadal Ull n U impo t) d'\ma ¡letita i antiga
peIleta en la qual s'hi havia temps nrera ca at foc.
Brunetle~ hi 1.'11 dirigí la COli trucció fins a la seva
mort j i de p.ré' d la eva mort la continuà •\ntonio
Mannetti,
'I retrat dc Brunelleschi-caraafaitat, camó , d"
front all pI ' i amb do- vertical arrugue -el podem veure al Ouomo de -I rència e,culpit d' n
drea di Lorenzo avalcanti,. per altre n m ci Buggiano,
haurj¡~

la (IUal I:S ri!(uercn a m '
que nu Iii pen é. mt:.
de boi, BrUll 11

"n

'ra ulla mic' 'urta-lJu'
m ~Htar I)('n b' ci (JlIe dl'ia,
. errairc i li uigue·
" ¡ p r llU fer ·ho
rre tat. ,\ixò f u
cau a que de pré Hnm'lI chi ni g é pa _ejarper Florència d· por qu' li cride in : ~,[ir u\'o,-el aquell boig!M: .qIlC'! afr nt, que li :uribà
a l'ànima- I'a nava a dcci lir a lI1:'\r. ar Ull:
aa, • o ob~tant, vulgucnt ortir amh la
arm de pa. ii:t1cia, c::otant empre a l'c Il ct¡¡tiva, per tal tom coneixia prou la
la gent florenlin, Hauria p gut mo trar Bntnell chi tm model menut <¡u du: , ['rò
gu' cncnyar-Iu Cll vcure ci negat ClUC
rlnidor, l'enveja del paletc i la
dels ciutadans que nomé , obravet
e n'anà a ca 'a de "111\ i a
veure i d mica
el que tenia
I
tingué que, preparats c0'!l
'n en la vinent r tU1ió ben c
taon de Brunel1e chi. r de prés
\lrell:ndents la prova dc ~I'ou de
pel que . v u, hauria d',lnom nar-,
Brunetlc chi", li foren formalm nt
ja ex.plicà quc,
le obres dé la úpula, Al hor
degut al pe- d ' la llanterna, convindria fer la
prol S' da i no semie rèTica c m ,1 - ngid r' peni ':tema con tructiu del qual
aven j • tuclià ,I
anava a en-Ïr-se en la capella d'entrant a mà dreta
de
anta Felicitat-capella notable també p T la
joio~ decoració brunclle chiana d I ric mar
de
l'altal''-i en la capella de san Jaume, Com <¡ue
en una co a ai í, tan gran i de tita d tra 'ccn·
dència, tothom hi deia la eva, els regldot, e colta.ven adé l'un adé l'artre i no abien a qui creure's,
i a la fi, p r a no carr gar tota la r ponsabilitat n
un iol home, nomenaren codi rector de l'obra' a
Ghiberti. Brunellechi mtre aqu ta manca ' d
confiança, la poca crio itat del treballador
n'hi varen fer de l'alçada d'Im campanar i una
co a i una altra, ja e. tava afadigat d'aqu' ta obra
del Ouomo i de no haver e tat per Oonatcllo i
per Lucca ella
bbia que
procuraven animar-lo ja el
plegat.
Ghibertl, Que tOt i
ser pot er un ex di
tultor u veu que com a an¡uitect
hece itava, mai no es .... a avenir amb Brunell chi
en el treball oel qual e tem parlant, A mi:,
veU que era u
enyor Que se abia [er la gent
eva i així tenim e ment que (juan encarregaren
als dog arquitectes un model de la llanterna fOll
inés bell pag.at el de Ghíbl.'rti que el de Bnmelleschi. Tant Il desagradava a a<IU<st d:lrrer la
manera de portar'se en le ohre de la cúp.ula de
l'autor de les l'xec es portes del Baptisteri flort'11tí
_...Klue, con\'cllçut com e ta va que tot ol Ghiberti ilO
sabria sortir-se'n, un dia que es qu 'dà al llit pretextant que e trobava malament, féu a:nar_hi el
paletes a preguntar.li en quina cosa e devÏtl1 ocupar el donà com a re, posta: ¿ Que ~J() hi ha el
senyor Ghiberti, que bé pot dirigir-vos ?"
senyor, feren e-I
úbdits, p(rò diu que no vol manar-nos res SCfl6e I con ' cntiment vo tre". .. Ja u
ho manaria jo sense el d'cll", conclogué BrUllI.'.
lIeschi. Arribades les agudes i punxallt paraules

•••
Brun 11 schi é. ,I gran r novador:
uc fà un e 'tat de cos ' i cn~a,
fa re"
rulll~lte chi neix a l'indn't just
oportú »er p gu ' r realil1.¡¡r Ja seva r~'\'()luci' classi 'dtzant; llei,' a l'angèlica Flort-uda de rosa ; (k
lilà, nei.' t'n I lImUIll d'I,I ndor de la Rt"l:lblica me.'dicea. TO hi ha dub e qu/;' l'er a trobar
aquell e ¡orm 's deri\'adc. de l'art rOmnól, tal Cf)m
Bnlllelleschi sabé de provar-I e ' cal tenir l'e.'(lerit
afinat pruna civilització, I encara mé' aquesta
circum' tància fou hen neccs ària llcr tal qUl" obtingué un bOll èxit. per tal que.' "en<1ugu" de seguida-amh el 'cu estil-eminent. i innombrabl
'cguidor , per tal que ci pene: al ma tci. , temp 1':.\1miraclo n ci poble i (,I protectorat ell la nohlesa,
Ell rep les intJuències antigues però Ics incorpora
a l'e_perit cristi~ La idea de Yl'rticalitat-d'clevació-<juc hi ha en la cÚ!lula 1·1 .. duomo" ~, lIr'n , idea
que no hi t'ra en el Pantt' de ROIn.1. 1_1 ¿Ipula
impre ionà de 'cguida lant a tota la gent, <jue
després de Brunelle chi tnts ci' arquitcct, dels
segl
_ \1 i x\'Ir pcns<:n, ell construir IIn important
edilici, immediatarnmt l'11 la impr' cindible cúpula.
Ell usa <le Ic form e_' dà , iqUIl'-aquestes formes clàssiquc que j", dc l 'l1ut, coneixia i admi-

flUC ' ,

mitjana usant, per a unir les columnes arc
d' t blar::ent (qu hauria e tat la veritable
cià ica l' 'rú, ell no pogué t'Star- e-en la
- a humilitat, en el ' I re;pecte per l'arquitectura nti a-de fcr t FlJar a aparèixer l'enta bl ament ,
d I qual ne (lO à Ull t~IY._t:t a dar:llIf.t ¿ci capitell
de
da columna; i aque t. di:p 'ició, que fa un
pal'er an leg al llU fau el àbacs bisantin , té t'a,'antat e de d IUlr mt: IIcu eresa a 'edifici, augmentant l' 'ch a de Ic,. prop icions i d'oferir
al lIi::ram nt deh arc una "uperíí¿e WJa mica mé
ampla qu la t:el capitell,. Bruncllesehi es devia recordar ':Il C mpondre-ho d'aqucsta manera, del molIul1lt'nt. roma¡ de b. darrera èJ cca: de Ics Terme
de CaracaJ:a, per exemple, (Altre petit detall orIlam I\tal però ben lògic cal remarcar en la producció d Hru III.' 'chi; hi veiem empre estriades
le pila tre l~m i e \'olgué donar a conèixer
llur ofi i xcha i\-ament decoratiu mentre que conrv:tva a :es culur.tnc, deix:l11.-les Iii es, un mé
robu
3:ipecte de ,so:;teniment,
\ r glé ia del ant E perit s'hi ve a continuar
a cert {JUnt ci ltema que es guí a Sant Llotem;, però amb la diferencia que, no estant aquí
tra,,-at l'autor pel rec rd de l'anterior edifici que
devia procurar reconstruir-se, pogué concebre per
complet aquesta angelical e glésia, És aquí 011 hom
pol veure qui era aquc·t pur arquitecte i conèixer
tot el seu original pensament. i es compara el Sant
r: perit amb ant Uorenç es troba per tot arreu
efecte:> de grandesa ,ub tituint altres efectes de fin r, El crcuer renyit com c tà per les naus laterals
és ~nse dubte de tot ci tcm¡)le la part més grandiosa i dóna des de qual. evol punt en què un se
"itui 'uns prodigio os efectes visuals d'una justa i
matisada claredat. En les naus del costat l'entab .• mt:'l1t 'ha 'uprimit i s'hi poden alçar capelles
dI! planta se.'micircular més altes i més majestuoes de les quals Brul1elleschi volia palesar-ne exteriomtent mutilades les fincs i prolongades obertures pels altar' construïts po teriorment que són
tan ¡¡It' !-Com a bordon- d'aquestes capelles, columne' empotrades ub~titucixeu les pilastres.
Brunelleschi, que com tots els hòmens genials,
mentre emmatltevava emblava que donés, ha deixat el , u fills en le construccions civils igual com
en le~ religioses, .\1 palau Pilti, de remarcable influència A rusca, é influït també per l'estil de les
fortale e del se.::lle Xl\'. En el palau del partit
Güelf ja intentà d'aplicar a ¡'arquitectura civil les
nove formes.
Si con 'id ;cm Brunelleschi com a decorador
havem de tenir prescnt Que a l'època ell què
nasqué e tava la gent de hon gu t florentina encantada de la decoració acolorida i de l'ús dels materials mé sumptuo o. ixò ja venia del temps del
romans, de quan els emperadors podien disposar
de tots els 1Th1rbre dd món, Després només poden ervir-se de la pedra de,! país i, aficionats com
eren a la rica decoració, utilitzen els fragments de
les runes per a compondre llurs mdsaics, El mosaic que 'originà a Roma aviat s'estengué a Flo_
rència, però com que en aquesta' ciutat no tenien de
bon tro tante de varietats de marbre, s'hagueren de
contcntar amb els tres marbres de què disposaven--el blanc, el negre i el rosa-i fer només amb
ells totes Ics combinacions que foren possibles, Aquest
fOll el principi de la decoració de les petites
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BRUNELLESCHl. -Façana del Palau del Partit
Güelf, al carrer de les Termes de Florència

ba í1iques (com é ara" ant Miriato" de Florència matei.), fou la cau.sa de la decoració del delieadíssim .. Camp,anile" i, després, de la del Ouo·
mo, r\ BrUllclleschi aquest sistema no li plau; ell
com a bon arquitecte, prefereix la decoració purament arquitectònica , 'ense temer el contrast amb
t'I r 'te de l'e glé 'ia, no emplea en la part exterior
que ell obrà de la catedral florC'lltina inó els establiments, le Ililastrc' i e' ninxo. l quan, excepcionalment, una ornamentació és per a donar valor
al matei, 'o' clements arquitectònics-porte' o fi.
nestr ' - ego
el models que podia trobar sense
moure' de Florència, i ohre tot en el Bapti,teri.
O pré' lI.', scvc forme ja no reapareixien fins a
arribar, amb una nova ior,a, a Vignola i a Palladio.
ón substittlïdes per la decoració escu1tllracla
que obtindrà el l'li màxim de enrrotllament a la cgona meitat del segle X\', Però hi ha un important arlI uitecte, dei,-eble de Brunellechi, que aquest deenrotllament ja el prepara, que amb les ev~ guarnicion dóna et pa en ferm de le fonn' e trictes
dd seu mestre a la gran florida e cllltòrica: aquest
arquitecte t:s ,M idtelozzn.
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Carme, per Francesc Camps.
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J08ep H." .1V arquè8-Pui g

ço que En Marquès-Puig es proposa de realitzar
amb les seves obres és tan particular i inesperat com
ben poc semblant amb les intencions que inspiren les
diverses tendències i e coles de la pintura actual. El
seu intent de copsar, amb intensa simplicitat, dels e pectables més vulgars de la vida d'avui allò que
contenen d'espiritualment poètic, de plàsticament
etern, i d'expressar-ho amb ordenada estilització de
guisa ingènuament pregona i ponderada és semblant
al que informa una part,-ben curiosa i simpàtica,de l'obra de Maurici de Schwind, així com d'altra
part el rígid i voluntariós arranjament amb què de
guisa neta arbitra la més virolent i agra modernitat
ens recorda Seurat, tant, que alguna vegada sc li pot
també retreure el càrrec que a aquest darrer li féu
el crític i pintor italià Ardengo Soffici. I tal com darrera de Schwind i del seu afí Richter s'endevina Cornelius i Oberveck, i darrera Seurat la sòlida disciplina d'lngres que li trameté el seu mestre Lheman,
deixeble del pintor de Júpiter i Rebe (influ~ncla que
1--11"'----,...'cnl1pix tot agraint-la aquell qui fou amic i condeixeble de Seurat, F. Aman-Jean), darrera l'obra d'En
Marquès-Puig ens apar sentir-hi incontestablement
En Torres-Garcia.
A l'escola de decoració que aquest inquiet artista
fundà el senyor Marquès-Puig hi contribuí i les obres
seves d'aquell temps ens provaren ja de guisa tant
evident les altes dots de decorador d'aquest jove pintor, prou ben dotat del sentit de la monumentalitat,
cosa que ens permet declarar lleialment que la divergència de tendència que representaren les seves obres
posteriors amb llur ingènuament minuciós costumisme anecdòtic,-canvi d'actitud estètica en què potser
influí la soferta pel seu mestre Torres-Garcia,-no
ens plagué pas molt i ens féu témer que el senyor
Marquès_Puig com nombre dels nostres jóvens poetes
havia confós,-gros error,-I'objectivitat amb la vulgaritat, és a dir, la Mediterrània amb un safaretx i
la natura amb una eixida. No per això 'ens han passat
desapercebudes les qualitats que avaloren les pintures
que representen un tal caire de l'obra d'aquest pintor,
especialment el seu do de copsar de guisa penetrant
i justa els moviments' que són reveladors d'un caràcter i d'un moment. Per exemple: la pintura dita
"Noies per un carrer de ciutat", els gests de les
quals en caminar són tan intensament reveladors de
les diferents peculiars psicologies. Exactament es pot
dir de CI La :Modis.teta", la qual rígida inflexió lateral dels tors i testa fa un ben encertat contrast amb les diagonals del fons: una porció de carrer que s'allunya en perspectiva. És certament un
arranjament força original.

Et llibre" terra, per Anton; Roca.

Cal esmentar també .. La planxadora", de la
Qual en remarquem l'encert amb què hi és tractada
la llum grisa i difusa; les
Te te de noia" i
"El Carboner". En plauen mé que res aque t '
obres perquè han e tat de pullad s de tots el fàcils
trucs i cuinei que fan de la pintura un C'ftretenimellt
perdollable, com deia Ingrés.
El senyor Marquès-Puig que é un seguidor convençut del mestre de Montauban,--co a que explica
el seu parentiu amb 1W:;arClfS, i prcrafaclitl's, al
~en)'S :1mb alguns caires d'aquest darrer i tan complex moviment no hauria d'oblidar que aqu t mestre,-l'lngres,-no fou solament un retratista. ans
tota la seva vida volgué elevar-se vers la pintura monumental i decorativa. Exactament podem dir de
Schwind puix que la seva obra no es limita pas a les
pintures de la vida popular alemanya tan ingènues
i poètiques, sinó que, universalment, part ben essencial i característica d'elIa són les d'intenció decorativa de les quals esmentarem, per exemple, el gran
conjunt de frescos de la Wartbllrg.
És possible que aquest jove pintor s'hagi fet semblants remarques per tal com algunes d'aqueIIes obres
seves que són per nosaltres preferides, semblen provar-ho. Una de elles, "Noia nua dormint", és una me_
ravella de sensibilitat discreta i fina, d'atenta i penetrant tendresa i que podem considerar com el pas
entre les obres que es poden dir artísticament anecdòtiques ja comentades i les de tendència decorativa
que són les més encertades i belles, com els dibuixos
la qual agilitat flexible i sàvia és correctament fixa~
amb tènue i acariciador modelat i, sobretot, la "Figura número l ", nuditat vivent i pura de qualitats
tan justes com depurades obra aquesta bella i c-xemplar per la seva execució sensible i que amb tot només la volem considerar com a fragment,-força encertat,-d'una gran decoració que desitjariem 'CIXecutés aquest pintor de temperament de decorador com
ben pocs que així sembla retornar al camí dels seus
inicis més complert i més segur.
Amb igual encert realitzats són l'' Auto-retrat",
meticulós i fisionòmic i et .. Paisatge" estilitzat i
directe que ens prova com se pot c-xpressar amb justesa l'ambient i la llum sense caure en l'amorf.
La sèrie de natures mortes que desceleri una especial sen ibilitat per la corporeïtat, per la forma, tot i
alguns fragments de coloració fre ca i qualitats justa, adoleixen en conjunt d'una certa fredor produïda
u

sen e dubte per la ten ió cau ada per l'estudi atent

i implacable que I dóna un esclat dur, metàl'¡¡c però
la minucio a concreció de les qual en les fa estimar
en comparar-l amb el boceti me {orçó de les obres
d'aque ta nova
pècie d'acadèmics sense gramàtica
que és el gaIdó llegat que a la no tra generació ha
fet l'impressioni me.

R e tro8p ectiv a N o'lle ll
A I Gal ries Dalmau cel brà aviat farà un any
el aló "Nou Ambient" una c-'Cp06ició d'obre de
l'Isidr
onell que és, no hi ha pa dubte, la per 0nalitat m's int nsa i forta de la que en podri IU dir
generació, promoció o, si s vol, grup "Papitu' . Tot
amb tol., i egons nosaltre , el reconeixement del seu
valer 'ha de guardar un cer límits i que no hi caben en glossar-la uns extren1S que ja no s6n tolerables en els mots inscrits en la tarja d'invitació on
es proclama el no tre Nonell tan admirable com Velazquez i Goya (respecte a aquest darrer no és del
tot desencertada l'asserció), i com Rafael i l'Angèlic, la qual cosa despassa els límits del protesc. Imperdonable mostra de la manca total del sentit de
valoració i de la jerarquia i prova lamentable de la
confusió que en l'evaluaci6 e.stètica ha portat el materialisme francès o sigui pictòricament. l'impressionisme. És hora que s'acabi aquesta barreja sacrílega
de "semideus i artistes pintor" .
Era perdonable que en els dies de combat, quan
s'alçava contra l'obra d'En
onell l'allau de totes
les torpituds i de totes les nu~litats (no hi ha pas
dubte que ço que més ha fet valdre aquest pintor en
la pobreta insignificància dels que en dies ja benauradament passats foren el seu contradictor), les
lloances s'extremessin. Però ara que l'hora contraproduent i ens apar que seria més favorable i respectuós a la seva memòria l'actitud d'un serè judici
valorador.
Per a fer-lo opinem que cal primer separar i
situar en llocs ben di ferents el conj unt de le seves
pintures i el conjunt dels seus dibuixos. Aquest darrer
se'l pot situar en el corrent que iniciat sobretot per
Goya i tenint per mestres els Daumier i Gavarni preté "d'extreure l'estern del transitori" o "el transitori de l'etern", la "beutat de la lletgesa" o "la
lletgesa .de la beutat" i altres rares alquímies puerilment complicades que són l'ideal dels gasetillers,
aquests enamorats de l'efímer. En
onell ocupà en

NONELL: D%retes.- Col'lecci6 F. Camps.

aquest estol d'artistes un lloc entre Steinlen i lbels.
Anant ara al judici d aquesta porci6 dels seus treballs,
gosem confessar que, en llur conjunt, els dibuixos
d'En Non 11 tot recoJle1xent els seus valors d'intensitat expr iva i de gràcia i agilitat en el traçat, són
i /lS del el confessar-ho, més hàbils que no pas savis,
més pintor co que no pas sòlids i més afectistes
que no pas consistents.
Ben di Ce rent i superior és la qualitat de les seves
pinture
n e cap dubte la part més forta i de valor
més durador de l'obra d'aque t mestre. En elles una
personal sen ibilitat per al color, adé densament opulent, umptuo am nt t ' rool, magníficament ombrí\'01, adé de clar
tonal1tats, d'una finor i d'Ulla
delicadesa extremcs,-exemple la gran figura de dona asSeguda de la co~lecció Mompou,-però sempre
int nsament reveladora d'una voluntariosa inquietud
sistemàticament recercadora de tècniques que alguna
vegada el porta a un barroer divisioni me ben saborosos s'alien sovint a una estructuració fermament
construïda i plena de caràcter que fan evocar e\J; grans
noms de Daumier i de Delacroix si bé en llur aspecte purament pictòric. Puix que si Daurnie>r
seu caracterisme pregonament dramàtic i per la intensament reveladora i genial amplificació s'iguala
Balzac-si bé li manca malauradament alguns
dels caires ;Iue mjés ens ¡'f an estimar aquest,-i
l'exaltat i patètic lirisme de Delacroix tan enlluernadorament sublim el fan tan gran i, segons alguns com
Baudelaire, més gran encara que el mateix Rugo,
(remarcarem de pas i apropòsit de Delacroix l'antipatia que desvetlla a tots els sistematitzadors de
poc esperit sobretot quan han Hlustrat algun llibre
pornogràfic), el pintoresc aspre i truculent i l'amor
als fons baixos de la societat d'En Nonell el fan parell a En Juli Vallmitjana, escriptor.
La seva malaurada mort, prematura, ens ha privat
de veure si hauria persistit en les seves recerques o
si s'hauria abandonat al pintoresc fàcil i buidament
enlluernador, cosa que tant com és el cas dels seus
antics companys Mir i Canals ens ho semblen provar
la fuga tot sovint desdenyosa de les seves darreres
obres d'algú tau admirades: les natures mortes.
Ens cal confessar, però, que més que totes aqullstes
brillants qualitats que havem reconegut a En NoneU
responen a les nostres preocupacions i al nou esperít
dels nostres temps, en recerca d'ordre, de mètode i
de sistema,-la lespullada elevació de Benet Mercader. La qual cosa no és pas d'extranyar en nosaltre que confessem que més que Goya precursor d'aquest esperit vell ens plau precur or de l'esperit nou
a~ludit que fou Mengs "autèntic recercador de la
beutat" com diu Cario Carrà.

Rec Comtal, per Ramon Soler.
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aut al fort

uerra, ell I
\e causc., ~ pa ió; en ci
cus • etc.' abn ·;¡ció."
- El fi d la u rra i del ,eu de cabdallament
tall. é la dr trucdó de l'enemic."
- La u rra é un e tat d'acció." Lloyd).
"La u rra és una lliuta entre du's \"oluntat de
r; i la \"oluntat ci \ èncer del mé fort acon. ('ei 'triomf. que ta voluntat c. tradnelJ' per la
ran
alta ió i un mé ran de enrotllament de
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L'E 'PERIT DE LA GUERRA
rroritza r ;
Per aterroritzar. de truir;
Per e caJlar al terror. meny'prear la de ·trueció,
e tar l're t p r al acrifici.
L
11 i de la uerra. 6n: la llei del t rror. la
tru ció i la del :aerifici voluntari.
IId .. la primera regula l'activitat
material d I comhatt-n!, la ,'ona la se\'a C nduct
"

"t,l(í ...

~Q"

ol>r 11 t"e1

La ~u rra' obra de pa ió ,·trema i ue \'oluntat
inAc ible . d'odi i de i meitat, Vol é :er fcta amb
cor (lur. xa Iterat, de aJliadant l'm'er sí matei,' i enver~ el COlltrari.
L'e 11 rit de aeri fic i, l,el mell)" pr u cie la mort,
crea l'I wratg-e; però ·en.e l'c. perit d de ·trucció,
a'l u
només faria
que
actiu el corat
l'e lu'rit d 'acrifici, foragitant del cor l'ànima
del cu propi t, l'r li rmet a l'e perit dc destrucció
d'oh rar amb tota la l'\"a infk'ibilitat.
El \'eritallll' fi de la glll:rra é, l'csperit de de trució, dl\CImicidi. El fi immediat drl comllat, no é~ pas
la victÏlria, an. olll·ir. i s¡n'allça només que per
ohc:ir, i l' tira nomé, (JUl' pl'r olll'ir, i e. ~a1ta a la
gorja de l'ent:mic només que per obeir; i s'oheei.' fin
i a tant que re nn r . ta per olll'ir.
Encara la P;IS ió de I. guerra per exeeUència, és la
pa. ió hom('i~ra. -r~ .perit de wnjanca.. rad i.
L'esprrit de la guerra é· l'e.perit de de trucció;
prrò l'c. pcrit de Ja victòria, és J'l'sperit de 'aerifiei;
la victòria demana l'ablHgació ab:oluta."

Irc", cic PUC-

:1 IIfI l'I) it u('1 l'uriS/II{' i dl' la

l'CI'h.lcin i Koko cha,

Jo' olde
f6rmula

mi:. llU
mcntre el prim'r CII igu'l \t'me atcn)" nomé. la
'Iri Ilura i l':ml:ccluta 'ci va l'altr(, lin a IiI generalització i ci ,rall r IiI.
I: rror rn l'e.l"OlJi1l1 nt d('1 ml' tre. d'aqu' t jó\'('n pintur, fa IIUl', lIt:r ara, com numbre d'altres,
n .. In in <I l'a 'al {'I ;vell 'Ie .. /,IIrtisil.< dl.' l'1 1 b;.:cI,·"
c m l(ualifiC:l\'a el ¡:-r.1lI Oclilon Rl'don els ,eguidor.
deL C!Jurhl'l i :.f:tnct l'n'i IIt a aque t. cI. /-'(rans
II1l' Ire
dd pa .. at . ('g!t'. _'o; no forcll pas ('11: an
)lOhl'r De1acroix i Corndiu: artisle di ferenls i contrari ~n tot {','e '(>\ en ço que roman essencial: cn
l'elevació i pcrgonesa dI' la conceJlció i, (diem ai, ò
p r a aql,t'lIs qui amen Ics anecdòtique' minúcie ). ell
qu tul: dos i~lu. trarrll l,I Fau:t, de Goethe, la (Iual
((1. ¡¡ no \'01 dir que d, imitin all
qu els sc¡:-uci.·in.
'IUl'

\a ¡,hra millor, dc tonalicendro . i l' pn' in', anJ.:ulo :\111 nt c tructurada amb vigor. ("alt re pNit l',,i. atge ". uburhi" 0hri i grui udam 'lIt simpliti ·:lt \'11 In rewrtla algím
un dihuix
d l.I·ó he(kric i el ... ·u tic dOlia"
i hé ha . ahut trohar la calitat tic le

t
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Seccions permanents

Lc" art· i le, exp()~icion~, per M. A, Cas.nv es

E tudis de literatura. pel. . Tomàs Garcés
Estudi d'arpuitectura. per
J, F. RàfoJs
Estudis d'aeronàutica, per
Antoni Armangué
E,tudi' militar~. per,

urt cada mes la )lot ci ne. cara t~ritl r di 'III: qm \'l,I nt tro
har l'I e mi I¡U port, a Raf. I. Cél.\I)II·
ué 1 (IUt' m na a \ nm r, é a (hr ci m'
t:.m nI contrari el més al re\' ~ drl 'IU
'. P rai. ' qu lluitant Cml'ft dintr' . l'U
ctitutl tall r ,\t ment contràril, ma a
l'una :lI1u\.\ava ompl tam('nt l'allra. Per ai'Ï) i pn c:-indim en l'anàlisi u' la en ohra de 1 lIualit It

ho prova, l'onUuci. a un v· 'ri 'iotol'{rafi. me frac al. I \' 'rr r
l'hav~r- ~
namor t m', d l' perit
l'U a pete i de no ha\' 'r . gUll
i. í
a. enral \'a a(IU' t "dard indi'dor" eom l'an mena 1;1 izc i d Ic obre ci
n'hall .abut vtur' alll" llU
tÍl". ci 'I ml'. tre d' \i. ", ¡U tifi
. \rden~o ofiici (Iui diu ell la important rcn ta Valori Pla tici": .. e zaune é
I mé. potent ini iador
d'una forma d'art llU' encara ha d'é er dita pintura
Qe l'e devenulor l'l'nIU" hen i' e rtiste 'hi han d dleat de prc d'ell , _ () e. r ui pt'r ai " com duc~
de le· anterior citacinn. pod n induir a er ur -ho.
que el l'ubi. me i ui pl:r a no altre la única c n qüència legitima d l'ohra u ,I I;r:ln provençal; n'hi
ha CrllÍt el ai('T d'algun tamhé ha i t divagar
vi més puram nt plic;tiC(uc le qual. no' }Ja aque t
el mom 'nt d'esmentar. f~1 cezanni tt'~ han cregut
que el ml:tode del m tre donava Il'. c.'cepciollals
qualitat d'aque,t; gro error (jue . i l' r ventura
ha ser\·it t'I. afer~ d'algun. tamhé ha fet div-.¡gar
nombre d'altre i ha fet profit olament a aquell' qui
e iritualment parell a aqu .\ "Chardin d d cad~n
cia" com J'anomell:' ,faurici Deni,
ta\' n dotat
de qualitats germanI' de 1
eve . Entre ell algun
expo itor del" •• ou
mhient" e pecialment el . enyor Vidal-Galícia, com . e pot vcure cn la eva natura mOl·ta •. El llibre" mat i dea.. ,('n,iblc i pregona, d'una potent i rcro ·ada plenitud, i ,I Pai atge de :\1adrid" de terro a coloració mati. ada di po _
ta en ju·to esqueme de gui a força encertada.. El
altr, dos pai,atlfes titulat: "La ca,a" i "Reixac"
valen el primer per la obrietat. per la ma,'i sa finor
i ¡>cr l'arranjament ben equilibrat; l'altra d'aliniació
M
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10Ill'1 . f Im iglll' a aptem le.
ndu. iOll, fl' um del parer d I cal"
del fili. of mé a. ·nyalat ..
la u 'rra ón 11 i. moral. i ci
cu
prmC'lpi
(1I1 prilll'lpi morill. \quc. t. principi, e'
pod 11 formular '11 al ulle mà. irne" 'n algun. precepte, Il algun manam nt, I I(ual. pt'r llur p netració al m: intim del no tre í: 'r. t'ns far n Ic.
l 'alment unrert. ai ¡, é , ànim' quc. cnle vki itud, i dl' le n únic rl ra' ió, . '0fat' Im nt
l'acte d'heprccept'
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anó, ni l'I haluard lue
e baten, ans l'home: l' r tal com é l'home !Jui
occeix i «ui Illor-<Iui 'abll
L'home é· l't· .. ell iaI factor rle la victòri ... L'lI m
é per ell matei.· d . l'U únic ah dor". I l'hom nomé val que l'ci scu cnrat e: li cal, a l'hol11r, corat
El coratge li VI' a l'home .obrt'tot dc la pa . ió.
La pa . ió nai. de la fe, la fc de la iòea.
L'e.·altació é filla de la idealitat.
i una multitud c mhat contra un e 'èrcit, la multitud erà vene;uda;
i un e,'èrcit combat contra una nació. l'e, èreit 1'rà vençut;
ili

i una n'll'ió cl>mhat l'untra ulla raça. la nació eTà
\'l'nçuda.
La Iln'pararió a la ~ucrra ;ha d'emparar de la
ra'a:
ón Ic, marc. qui, per l'infant, cr<'ln la raca i
fan re dC\'t'nidor,
La mart cn'a la matèria i l'e~pl:rit. El mc trI' d'e,cola morlela l't, pl'rit .., Uui é- me,tr de J' 'scola és
ml' trc del lllli" i Ilui é. m,'slri d' l'infant é, li/l'sIrI'
d' la rae; .
La prcparariii d'una raça pIT a la guerra c. fa per
la marc i pel mr trI' d'c Tola ",
I

I.

La fOrç,1 fa
dret i é t:1 clret .• Tomé. é ju. ta la
gm'rra feta per un l'obi ¡11ft. La jll tific ció del dret
a la gu rra, é. I victòri •.
La fehle a é feta per n Irir la força,
Pero la forca. no ~ "ni la uma del lIomhrcs, 111
la del factor material ": é la \'irtut"_
L \ PREP.\R \

MON ITOR prega als seus amics de prestar-li llur millor ajut: completar el nombre
de subscriptors necessari per a cobrir les
despeses materials de la publicació,
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.• , a pn'paració. la IIrrra é· la prt[laracio a l'aeció: i la prqlaraciú h de tenir en germen Ie: «ualitat tI L.eció llU prepara.
L'acció ~uerrl'ri\. é ardwt.-Ia prcparació a la
guerra ha d" er ardent.
I cal que en ,I re¡:-imcnt dd .oldat . c ~cnti aferrat
en Ulla torbonada Oti l'acrió 110 dei. i gaireb; lloc al
pl'n,aml'nt, llevat aqu 11 pen. ament dirigit devers
l'acció.
Pe r tal com crear el ntim'nt d, l'acció. i únicam nt l'a ció' capaç de l'infantament.
El pen arn 'ut dr la ~u rr, ha d'habitar c,. ,ciu ivamE'nt 'I cor del ulelat. t~ criminal de distreure'l-en.
Pr. parar ci oldat a la gu rra, . >'n diu a¡:-ucrrir-Io;
1.1 qual c ,a \'01 dir l-ndurir-Io l'er a la fati~, fer-lo
in en. ible al oiriment, l'ret a la mort.
". \prèn a { m·i er-te i, concL·ent-te, obra".
,pr!-n ambé a conèi.·l'r t'I teu en 'mic, i e.tudia
p<:r enda\'ant el cu pen ament, la ~cva fe i el seu
odi.
al qu el aidat obri i ·abnegui.
L'encert s'en,ellya per l'acció,
L'abne ació per la moral en acció, i per l'exemple.
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