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RENAIXEMENT
ADHERri A LA llNIO CATALANISTA
•
SUR T

¡--:~:lengua

Ca talo na nmh cnr!lcter o fi•,ial

no•tre~ r olnr.ionN lnclúK nmb el Por\er Central.

ELS D IJOUS

per~t?s ~upresló
LE

Corts Cotnlanos. pllr cStJttuir In llegislació civil i
oer el rll~im In tero •le l•• N~tcionnlitat Qatalanll i pera ser
a rhitrP.t! ele noatmnilnu n iatració.
Quo algutn C otalnnD <Jil<nts a Ontttlunya. rlesem·
.
pen~·in cll.-rec!! ¡¡úlJIIcs.
_FJxar oontrfbuotous e impostes per contrihutr al~ gi\S~oa genot'IIIS dsl'Eata~ en la proporció que
•·orrospongu• n Cnlnluny11.

La qoestió
La solució
La qüestió de les notarfes ha tingut una solució quelcom inesperada . Acostumats a la
negació absoluta de totes nostres demandes ,
sqtmesos continuament a toles les vexacions
i els desprecis per part del regim uniformista
que ho malmena tot, el R. D. publica! ja fa alguns dfes per en Romanones, produeix sorpresa perla justicia que enclou.Amb lota sinceritat lenim de dir que no'n~ creiem obtenir tant;
més avial ens inclinavem a pensar que ho perderfem tot, malgral les campanyes un~mims i
insistents de Catalunya, malgrat es posessin
al costa! nostre, tols els Col ·legis Notaríais.
Nafuralment que r aspiració Catalana era
justíssima, que contra ella no s'havfa posat
cap raonamenf, ni era possible oposar-li, pero
tot aixo no té cap valor per els uniformistes.
Es sempre agravian! -: la rao, atacant a tot un
poble, ferinl de pié a la justicia, que's resolen
toles les qUestions dinfre I"Estat espanyol : és
amb resdmdol i la baixesa d'anima que se
sosté el regim d'opresió Catalana. Per aixo
sabem que lo jusi no triomfa.
S i aquesta vegada, com en la qUestió de
r article Hi del cOdic dvil, hem guanyat, ha s igui a despit d~ tot i contra tot. Lle~int el

11

racnlu•~~

do qutnto.s o Uovos í
-poder contr ibuir a In iorn,nc•o dnl'oxllrcll c1e l'Rstat eS·
¡1anyol per mNli rle volu ntaria o •1iuers.
Easent N noJona)Jsta l'c.~ció q ue ul nostro poble
renli tzn ht !1ni6 C'ntnluniRtn. tunen el rlret i el elevar d e
r.ooporar-bi t.nts Ala Cnt.l lana mol(nts per lE'~ 8Bpiracions
itl'll nncionRii Rme Cl\tnl!l. quttl~"''Llp:u que t<i~ll llurpenS!lr i sentir ~~~ mntl'ri~R rollglosos, polUtques o

1

sooJals •

les Notaries
preambul del R. D. esmentat ja·s veu que ha
sigui imposat; cap orientació hi ha. es boirós.
eclectic, redacta! pera cornplir, unicament. S i
el citat R. D. hagués sigut publicat en virtut
d' una convicció en aquet cas salvadora-i en
consonancia amb lo que·s disposa,el preambul
serít~ un document arxivable en els anals de
l'historia centralisf a.
Pero cleixant apart els movils i fixant-nos en el
fet concret, en la part dispositiva, cal reconeixer
que deu alegror-nos. Es un pas endavant molt
notable, perqué no solsamenl deroga '1 R. D.
BatTOSO de 191 t que orig ina la protesta, sinó
que supt·imeix el cos d"aspirdnls creat per en
Dato en 1903. Queda un torn centralilzat, el
d'oposició entre notaris, pero en realitat aquet
torn, que amb el temps desapareixera, sustifueix a un altre pitjor. el d'ascens per merits.
El torn d'oposició lliure per tofa mena de notaríes, el més important, es tara a les Audiencies; abans del decret Barroso no mes s'hi
feien les de l.il i 2.il quedan! exclufdes les Notoríes deis pobles petits. Ara totes es faran a
Barcelona. Aquel és el lriomf un xic aminorat
per la compotiició deis tribunals; pero entenem
cosa no gaire dificil, i en aquesl sentit hamíem
de treballar, log1·ar que al menys !'oficial de
~a Direcció general no·n formés part i que'ls

ReNAIXer-.IENT. - 298

dos N olaris del Col· legi, que ademés del dega
n"han de formar part, rossin designats perles
Direcli ves. En lloc de l'oficial de la Direcció
podl"la haver-hi el dega del Col·legi d"advocal o un advocat de la lunla. Tampoc és lloable lo del programa únic per més que al nostre entendre lampoc té una gran importancia :
en té més la composició del tribunal.
Es innegable que hem aven¡;:at notablement.
La solució adhoc no sigui completament la
nosfra, adhuc qnedi el torn entre nofaris a
Madrid , és d'elogiar. Per !'interés que la qüesfió enclou i per lo relafivament facil que s~ría,
cal que en la primera ocasió ens movem per a
canviar, una mica no més, la composició del
tribunal i treballem per el restabliment del
precepte que obliga als nofaris a saber !'idioma del pafs.
F. CuLi r VERDAGUER.

Esguards
unes 1/etres que el/ va enHEUSAQU!
viar-me -ens ha di! En Mistral tol donantnos uns plecs de mossen Cinto-poseu-les en
venda, i afegiu el producle a la /lista de suscripció peral seu monumeni.Heusaquí unes 1/elres que el/ va enviar-me;
que vol dir, heusaquí un lror: de la seva amista! gloriosa; heusaquí un bocí de la me va anima.. . 1 sobre aquesl amor a/ceu-li el monument de pedra.
1 és la Provenr:a daurada, qui diu aquestes
paraules. 1 és el seu verb, qui ens les trame!.
Us bi heu fixat bé, Cata!ans, en el gesl de
aquest home immorlal que porta en sí la resurrecció de la seva rara? Nbeu capida fofa la
generositat? Tola la magnanima 1/arguesa?
Penseu en el tresor d"aquesles /le/res, per
a aquel! a qui anaven adrer:ades. Penseu-hi.
vosaflres, els qui guardea 1/etres estiniades:
fu lis de paper lo! olorosos de records, com si
la vostra vida fos una gran flor i ells en fossin
e!s petals esfu!lats.
Donc.s. són petals de la vida de mossen
Cinto els que En Mistral ens ofereix.
Devía ésser un magnífic diafeg, el deis dos
genis. Sois ne lenim tres moslres i ens encanten. Pi!rlaven deis seus ideals de poesía, deis
seu anhels, deis seus amors suprems . Parlar'en
deis seus desiljos per a les patries 1/urs, amb
elllengualge de dos déus mito/ogics qui volen

aíxecar la /erra amb els seus bra~os. Era com
un sagral fesleig entre Catalunya i Provenra,
amb el maleix foc i amb els mateixos grans
silencis d"un dia/eg d"amor: aquel/ silenci gloriosamenl fecond, que lrasbalsa /"anima. Quan
la paraula d"un deis dos s'aturava en un de
aquel/s silencis laboriosos, després s' en demanaven perdó enviant-se !un a taltre, una obra
mestre que !Javíen fe/ florir pera fa 1/ur patria.
Dones penseu que és tol aixo que el Oeni de
la Provenra ens dona. Penseu en /'alta abnegació d"aquesla oft·ena, vosaltres, els qui feniu
/le/res estimades que, per lot /' or del món no
les donaríeu.
Que no és per ror del món que les cedeix el
Mestre. Es per amor i gloria de mossen Cinto;
és per r amor, per /' or del ce/, que el/les dona.
MAIG.

ENGLANTINES
IMMORTALITAT
A VERDAGUER
J~·n

poden passar d"anyades;

fins segles poden passar,
quc" ls vostres cants, oh, gran t\\estrel
sempre més ressonaran.
Resson:11·an pcr !u terra
on vos els va re u crea•·,
com sons div1ns d'ensenyan<;a
o n e ls Mes trcs hi apend riln.
Ressonaran fora terme
pcr o rgull deis Catalans,
quc'l vos tre nom, amb la Patria,
se m pre a111 ra agcrmanat.
h"n poden passar d'nnyades,
fins segles poden passar;
que"l vostre nom, a la Terra,
ja ma1 més s"l11 csborr11ril.
JOAQUIM

DELCLÓS 1 DOLS

Perno ha ver rebut a temps les «Coses de
I'Ampurda• d"en Ramón /11asifern, ens veiem
obligals a suspendre"n la publicació, aquesta
se/mana.
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Arentorn del I Congrés de
~1etges de Llengua Catalana
posar terme a les tasques de la primera
S'HA
Reunió de metges de /lengua Catalana,
reunió que, per sa importancia, ja abans de
comen~ar fou batejada amb el nom de Primer
Congrés, i que marca una fita gloriosa en la
poixan~a sempre creixent de la Catalunya
nova.
La nostra Patria que a pesar de les trabes
centralístes va fent sa vfa sempre vers J'Ideal
i que en tates les manifestacions del pens.ament
modern va al davant de les demés terres hispaniques; Barcelona, que en la ciencia medica
pot ana1· de bracet amb les nacions modernes,
comptant entre els seus metjes,cirurgians com
en Fargas i l'Esquerdo,neurolegs com en Galceran, citolecs com en Calleja,oculistes comen
Barraquer i tants i tants especialistes que han
devingut celebrilats. amb respecte són escoltats en tots els congressos europeus en que
prenen part, i que compta amb una Escala
Medica Catalana representada pels Orfila, Letamendi, Robert, etc., aquesta Barcelona nosIra tenfa d'ésser la que prengués riniciativa
pera un Conj:!rés de la importancia com el que
s'ha efectual. 1 en mig del trimgul de les passions polftiques hi ha sorgit la veu de la
Patria que ha criclat a tots els metjes que amb
la llengua Catalana pregunten i donen indicacions an el s seus malalts, per a que amb amigable i patriarcal reunió se noclrissin ele Ciencia, se nodrissin de Patria.
1 <Certamen! que per a f'er ciencia veritatcom digué en Fargas en la seva he1·mosa
oracij inaugural- que tingui el segell de cosa
personal, de u emplear-se aquella llengua que
més sigui l'exteriorització fidel d'aquell treball
cientHic ... 1 sois aixo ho permet la llengua
propia, aquella que és tant immanent i intrínseca de l'individuu que constilueix un de sos
caracters distinlius i peculiars•. 1 veus-aqui el
perque els metjes de Llengua Catalana, tot
volguent fer ciencia, no han volgut oblidar
llur parla.
Voldrfem tenlr l'espai suficient per a publicar fntegre aquell discurs tant amarat de catalanitat que pronuncia en l'acte inaugural el
Dr. Fargas, aquella oració que resa a nostra
llengua mare, i que haurfen de tenir ben present tots els qui valen fe1· Ciencia i art a Catalunya. Amb els ulls l1ls en ella s'anaren des~
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granan! les diverses sessions i visites a clfniques, i per fi la creació de I'Associació general
de Melges de Llengua CcJ!alana. la finalitat de
la qual consistira en fomentar l'estudi de la
ciencia medica de casa nostra i en la celebració d'altres cong1·essos i actes entre'ls metjes
de llengua Catalana, cnt<lminats al mareix fí.
Tant de bo que deis metjes prenguessin
exemple els conreuaclors de les demés ciencies
i arts a Cata lunya, enlairant en tates llurs manifestacions la parla nostrn, i poguéssim dir:
qui sab si d'aquf uns anys s' haura de comptar
amb ella qu.1n arreu del món se vulgui discutir de Ciencia i d' Arl. ·
LL. G . CATALÁ

No's mogui!
No m'hú deia cap J'etratista, perque ara, amb
les instantanies. no fan com en aquell temps
que's podía deixar un artiller davant de la ma~
quina fent pose i mentrestant anar a menjar-se
l'escudella i distrets la carn d'olla, postres i
cap al café fins que, quan la senyora volgué
aprofitar l'estona per endressar, es troba amb
l'artiller dret i planta! davant de la dmwramaquina.
No m'ho deia cap retratista, no, que aquests
avui no hon menester la quietut per res; m'ho
deia un dentista, com s'en diu, puig li estaría
millar un arrenca-caixals .
-No's rnogui l - Q uan jn lenfa les mordaces
agafant alhora caixal i g·eniva i l'altra maclamunt el cap com si fas el botxf de Sant joan.
l s'esclafa el caixal cleixant les arrels dintre.
-No's moguil - Altres vegades amb la maquina de fo1·adar barrinant pera fer-hi lloc amb
aquel! terrabaslall de la re'ira de bet.
- No's moguil Cada vegada que amb la
clau anglesa d'ells, que sembla un ganxo de
remenar bales de cotó i fardos deis que usen
els camalics al moll, pretenía estirar les arrels.
1 de .:no's moguil• jo no sé els que'm va dir
desde quarts de nou del matf fins a les dotze
ben tocades. Lo que sf sé és que tres dies que
no tastava res i clesprés aquella sentada de
cno's mogui!», quan vareig sortir , la meva
muller tenía ele sosten ir me, i sort d'un amic,
un deis germans Cusine, que va acompanyarme al tranvía i (l'aquest a casa. 1 lambé sé que
el metge de casa va preguntar-me si volfa
pendre parten causa i que jo Ji vareig pregun-
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tar si'l condemnarfen a que jo n'hi arrenqués
un an ell de caixal, i que en vista de que no,
ho deixí correr.
M'he recordat d'aquest pas ara, al volguer
tractar de la guerra que no era guerra i del terrer conquistado sense anar a la conquista de
terriforis, segons digué formalment en Maura
al Congrés al donar explicacions de les operacions del Rif.
Aquests no fan com l'arrenca-caixals amb
pis i finesfra que dona al carrer; aquests no
recomanen la quietut dinamica, sino !'acústica.
-Calleul que ara és p1·imerenc parlar de lo
que sera. F'ieu amb nosaltres, que a Algeciras
ens farem valdre el "dret de veinatge» per fer
d'un tro~ de patria moresca un troc;: de patria
espanyola, que sera com si nosaltres i ells la
tinguessim més gran en quant a deures i pensions, i per ells i vosaltres com si ja no'n tinguessiu en quant a drets, fruits i profits.
-Calleut - Al'a que amb l'estocinada del
barranc del Lobo s'hauría abaixat la cam a la
Antropofagia.
-Calleu! Ara que les potencies, aquests
grans centralismes, usurpadors i esclavitzants,
pé'ssen la gestació de sapiguer quina enredada
ens faran.
- Calleut-Ara que'ls hi hem fomut aquesta
pallissa, ells a nosaltres, i ara que nuestras
tropas se baten con entusiasmo (aixo no té
traducció llogica) y está comprometido el
honor nacional, Com si s'hagués vist entrar
distreta a la senyora Nación a lligat·-se la sabata a !'escaleta d'una cara~a .
1 més que res, calleu el s que sabeu historia
i's recordeu de lo que passa el 1714, que permet establir un paralelisme entre el país selvatge que avui anem a regenerar i la vostra
ascendencia que civilitzarem.
Com ara, vigilant el contrabando d'armes,
perque de tirar en mauser ja'n són prou i
massa civilitzats; llavors fermant les ganivetes
a la taula.
Com ara, amb el fractal de París anant junta
la Fran~a amb l'Espanya a partir-se el moro,
tal i com es partiren pel Pireneu, la carcanada
de Catalunya, el xai expiatori deis pecafs centralistes, d'aquests organismes burocriltics
que s'anomenen polftics, veritables fago-populos tant farts i terotges que com l'arreclau fins
es mengen sa propia mare al naixer.
- Cal !in i no's moguin! -Sobre tot al fe1·
lleves d'homes que faltaran al taller i a J'escola
de moment, mes que'Js uns no tornar an al sf
de la famil ia, als bra~os de la mare carnal, per

anar a geure al sf d'aquella terra que ahir no
era patria espanyola i dema ai! de qui no la
tingui per tal, i qui sab quan ja no tornara a
ser-ne com !antes i tantes que n'eren, i ia
no'n són.
- Callin i no's moguin!-que'ls anem a retratur i quedaran bé-al parlar en la Gaceta el
ministre d'Jiisenda, de les factures deis uniformes de kaki : no's recordin del compte de
la modista deis vesfits de rayadillo, ni deis incidents que la facecia del .:General Concha>
fa reneiixer al s més desmemor iats, ni d'aquella
estela que solea J' Allantic i el mar Roig i pobla
cementiris ele mor ts de fam que s'havfen descuiclat de no respirar; ni d'aquells presoners
que'ns ret·orna l'oncle Sam I'Oigs i grossos
com l'anunci de la cervesa Damm.
-Callin í no'::s moguin !- que ni cap tomador
del dos els hi alleugerira la butxaca més llest
i sense sentir-se'n de lo que ara 's fara ·¡ joc
de mans de convertí!' en Patria española un
troc de tena que Déu s'havfa descuidat de
fer-li.
Per la llei del veinatge, consagrada en el
fractal deis Pireneus, es feu el miracle. Polonia sab que no fa mal J'operació i la ciencia ha
trobat que, com que'! mar geu sobre la terra,
la tena d'a/lende és ve'ina de la d'aquende, i
no al revés. Per tant, que tremolín els moros
avui, i els inglesos dema.
Pero- callin i no's moguin! MACEO.

VESPERTINA
El sol s'en vn a la posta darrera les muntanyes
deixarH orfe In terra del seu plitcid consol,
i 'l cel se v:. teixint d'unes vesllums estranyes
m entres que va lis i ser res se van vestint de do l.
Les ombres de la nit s'extenen misterioses ...
Al firm:.ment oscil·len les esteles primeres ...
Exotiques visions d'tmatge~ paoroses
cavalquen perla plan1 com fade!t joganeres.
Prcst brilla en b foscor, la lluna resplandenta,
sorgint de les tenebres de les regions ignotes;
se sent brun.zi a l'espai tndornita 1 potenta
una can~ó solemne que entonen les granotes.
1 passen les parelles d' enamorats novells
dient-se entre sospirs pnraules agradoses,
i l'estimad3 i jo pssscm lo mateix que clls
p:Jrlant baix, rnolt bAixet, com xiuxiueig d'a loses.
RrCAHD

Reus

BALLESTErt

R-BNAIXBMBNT.-
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Del nom i de la unitat de la llengua Catalana
(Conlinuació)
és lo que va passar amb el Ca tala i pe•·
AIXÓ
xo aviat va ten ir conciencia de la seva personalitat, -molt abans de que 'ls deml?.s dialectes nascuts en ses entranyes neguessin la derivació llur. L'expressió catalanesch, calalaniscus era la comuna, ambla qua! se la va designar des d'un principi.
A les derreríes del Xl!lil segle. ja Bn Jofre de
Foixá deia: c:Si tu trobes en cantar provenzal
algún mot qui sia frances o cata!anesch ... • No
ens ha d'estranyar pas l'antiguetat d'aquesta
afirmació. El parlar de nostres majors té tesomía propia, diferenciada de la provenzal en les
paraules, en !'ortografía i fins en la fonetica,
des de que va comenc;:ar a vesllumar-se ent~:e
llatf barbre deis documents deis segles X i XI.
Muntaner és, d'entre nostres primers escriptors, el més enamora! de la denominació de catalanesch i de les excel·lencies d'aquesta llen gua, que no sab citar sense un superlatiu. Der
a ell el be// calhalanesch és elllenguatge més
extens d'Espanya, i no perd ocasió de ponderar que amb igual puresa ·¡ parlen els pobles
conquerits de poc per les armes d'Aragó, i 'ls
extrangers que combateren amb elles o contra
d'elles. Els habitants de Murcia, els de Menorca; els dos joves t icilians En Roger de Lluria
i Conrat Llanc;:a; el duc franc d'Atenes, En
Gualter de Brienne; tots parlaren el pus bell

cathalanesch del mon.
L' epitet calhalanesch fou de molta usanc;:a
en tot el XI VIl segle, al coslat del de pla cata/lJ
o vulgar cathala, que's venía usant per molts
escriptors, en oposició a l'art de !robar. Anselm Turmeda, autor de les Coblcs de la divisió del reyne de Mallorca, n'és un exemple.
Ero1pero un altre autor de la mateixa regió,
traductor d' una obra de cirugía, manifesta
que la tradueix de fati en romans cafalanesch.
En el regnat d'En Joan 1 trobem preferentment usada. l'expres:::.;ó lengua cathalana o
lingua cala/banica, en la qua! s' escriuen i
lradueixen, com ho confessen els secretaris de
la Cancillería reial, la major part deis documents diplomatics i les cartes reials familiars.
Drecisament en aquesta epoca en la qua! el
Catala, --la llengua mes po/ida de Spanya, en
el concepte d'en Boades--alcanc;:ava la plenitut de son desenrotl.Jo, es a dir, a les derr erfes

del XIV& segle, és quan se romp en dos tro~os
l'unitat externa. per la fretura"l:'" ,.¡,¡., ftlls de
.
I'Atenes del Turia a escriure en valencia.
per
resolta
és
qüestió
aquesta
Der fortuna
la ciencia.
Els savis extrangers no s'ocupen de llengua, ni literatura llemosines ni valencianes;
quan escriuen l'hist<;>ria de nostra literatura,
no reconeixen cap altra literatura que la Catalana, sense excloure-hi per xo ni Mallorca ni
Valencia, riques provincies de aquella.
Agafin-se les histories de nostra literatura
que en aquests temps darrers s'han escrit per
extrangers: italians, francesos o alemanys, les
d'En Cardona, Camboliu, Morei-Fatio y Otio
Dench; les antologíes poetiques, com la tan
coneguda d'En Fastenrath; consulti's els treballs monogratics de nostres primers crítics,
com en Mila, en Menéndez Delayo, a escepció
d'una farragosa historia de nostra renaixen~a.
en la qua! son autor va proposar-se adular tota vanitat local i personal, i qualsevol se convencera de que tots estan avinents a donar el
nom de literatura Catalana, a la deis pobles
d'aquesta llengua, que formaven !'antigua Corona d'Aragó.
Deixant de banda un oportú testimoniatge
d'En Valera que podría afegir-hi si tingués
temps a sobranc;:a, em contentaré en citar un
record personal, el de les oposicions a catedra
de l'i!· 'ustre Menéndez Delayo, a les que vaig
tenir el gust d'assistir, i en les quals va suscitar-se el problema que vine apurant.
El senyor Canalejas, qui tant ha figurat després en !'historia de la política, allavors contrincant del qui ha sigut professor d'Historia
de la Literatura espanyola a l'Universitat Central, al voler intercalar en el seu programa lli~ons de literatura Catalana i Valenciana, promogué el problema del qua! m'ocupo. Com és
natural, l'aital heretgía literaria va despertar
les protestes d'un coneixedor tan a pregón de
nostra ll engua i literatura com en Menéndez
Delayo, el qua!, amb frase energica replica an
el senyor Canalejas, ento~udit a sostenir sa
absurda distinció: que des deis estanys de
Salces fins a les palmeres d'Eiche, no s'hi
parla més que una sola !lengua, i que la literatura d'aquest extens territori, no tenía més que
un nom: el de literatura Catalana.

(Conlinuara)
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El Centre Autonomista de Dependents
del Comerc i de la Industria

Croniques d'art

A és un fet, ja és una realitat, l'anhel que la
dependencia comercial i industrial de Bar~
celona, aixoplugada sota'! nom que encapsala
aquest article, perseguía. Dintre curt temps,
tindra estalge propi lo suficient espaiós i gran
pera inquibir-hi com col, aquell munt d'aules
culturals que és la més terma base de tota la
seva actuació patriotica. Les 22 assignatures
que s'ensenyen, podrEm gaudir amb tota la amplitut, d 'espai, llum i metodes que la moderna
pedagogía comercial i industrial imposa. Ja
quasi bé es podra titilar sense escrúpols de
cap mena , que indubtablement sera una Universitat comercial Catalana, car an allí, rés,
absolutament res, hi mancara que no posseeixi una entitat similar qualsevulga de J'extranger. 1 és que'l e Centre Autonomista de Dependents del Comer~ i de la Industria», porta en
son si, l'essencia de la fortitut, J'empenta de
la fermesa en !'ideal de les grans coses, car
no parara aquí sa tasca. Passarzm anys, i el
Centre s'anira engrandint, renovant metodes,
fent innovacions en ses classes, ampliant-ne,
creant-ne, fins arribar an el cimall de les seves
aspiracions nacionalistes i culturals, de previ~
sió i de classe, i que siga un fet la instauració
per l'esfor9 particular, de la veritable Universital Comercial i Industrial de Catalunya, per
aon tindran de passar per a rebre el baptisme
de la validesa en les Jlurs tasques escolars,
tots els dependents de la nostra terra que vulguin conscienlment exercir qlialsevulga de les
innombrables ensenyances que per a honra i
gloria del Comer9 i de la Industria de Catalunya s'hi donaran. Aquest ideal no pot ésser un
somni, coneixent els falaguers precedents que
atresora el Centre. Cal veure com comenya
i amb una marxa sempre ascendent i rapida,
aont ha arribat. Per aixo cal esperar-ne quelcom més; sabrosos fruils d'una joventul ben
Catalana, ben estudiosa i ben forta culturalment, per a presentar-se davant del món com
a devantera d'una futura raca que tenint dret
a ésser, vol influir poderosament dintre la
Humanilat, dintre la civilització mondial.

Es un llibre que marca una fita. Quelcom
que entre nosaltres s'imposava i que mereixía
ser duta a son terme.
Es fill de la mateixa ardencia, el mateix foc
d'entusiasta, que genera i crea l'art pictoric
d' en Torres García , essencial, plenament
nostre.
Ferm i segur, amb ell, Tones García sen ya la
la seva ruta. Falta sois que amb santa unció,
nostra j oventut, reculli aquesta nostra doctri-na, que batega en el petit !libre-de pulcre presentació i atractívol- vivificant el sentir de
l'esperitualitat nostra, tant bellament viventa
en aquest llibre exemplar.

J

RAMON DE L'EsTANY

LLIBRES 1 REVISTES

Notes sobre art ~}oaquim Torres Oarcía. -

Blanco refugio.- Ouía espiritual de SitgesDiego Ruiz. - Un petit Jlibre, que !'Enrie Dieste, nostre editor, publica amb sumptuosa i intatxable correcció; vera delectació; bellament
ardent, com tot lo que la ment ardorosa del
nostre Diego Ruiz, produeix.
E n Francisco Sunyer, l'orna amb quatre
gravats, ont hi batega tota la gracia i esperitualitat del seu art, vibrant en les ansies del
sentir nostre. Aquestes iJ·lustracions de nostre
pintor, són una revivencia de !'anima de la
bella Sitges, que Diego Ruiz tant bellament
evoca.

Volne Smery.-Una r·evista que's publica a
Praga.
Son últim nombre dedica! per complert al·
nostre jove art; Josep junoy i Alexandre Plana,
hi publiquen un estudi sobre ell-agudíssimon Sunyer, Casanovas, nostra . jova escota·
tota, reb nova consagració.
Rusiñol, Casas el propulsor d'ella, hi tenen
un lloc; i J'escola castellana, crúa, on sols
Pau Picasso- ben nostre, no?-manté altiu un
nom i una for~a.
Devía ser aquesta revista cTendencies lliures», on nostre art, devía tr·obar lloc d'expansió, i una consagració en ments no nostres.
EXPOSICIONS
FrlANCJSCO CASANOVAS.- Novament exposa
ses lamentables i arides pintures.
No'ns satisfa gens, en son culte a un realisme cruamen t odiós.
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ANTONI M uNTAAOLA.- Uns pocs paisatges,
en un decoratiu impressionisme.
Un art-les seves actuals pintures-que re~
carden al caricaturista, que ventatjosament al
paisatgista d'avui, ~s com fins a !'actual exposició s'ens havra presenta! en Muntañola.
Manca un sentit més fastuós de la plastica
i un esperil que reculli una impressió més
conjunta, sincera i personal, avui en complet
mancament.

Teatres

movent~se

SOCIETÉ DBS DBSSINATBURS HUMORJSTBS.Nula, com a manifestació artística. Un conjunt
de prop duescenles obres-iJ·Justracions i revistes semblen ésser -en un absolut man ca~
ment d'aguda i irónica espiritua!itat.
A. AouiLAR.-Un esfory, al qua! és ben agé
el fruit. Tot fruit d'un sentit purament objectiu.
Manca personalifat, i aquest mancament,
malgrat un esfory- que pro u el patentisa una
tecnica torturada, enervadora-no pot disculpar a !'expositor.
RAPEL EXTRANY.- Pintures mancades per
complert d'un alt sentit de la plastica; de carbons, d'un crú tecnicisme; i uns pocs aiguaforts, que denoten un ver esfory de perfecció
técnica- seos dubte-lo millar de lo exposat,
que són lo que més altament responen a J'esperit de creació de !'expositor.
CoL-LEOr MONT o' OR. -N' és !'anima en
Moles i una de les mans directores en Torres
Garcfa, nostre pintor.
Una exposició que alhora que bella manifestació artística, senyala noves orientacions en
pedagogfa, que és precis que trobi ressó entre
nosaltres.
Tot respira un sentit d'amable serenitat; bells
dibuixos, estudis ingenuament atractius, roja
ceramica rebosanta de gracia, ens fan aimar
la tasca del Mont d'Or.
lnsistirem - avui ens manca espai - que
aquesta exposició bé val alguns comentaris.
CONFERENCIES
JoAQUIM fOLCtl 1 TollllES. - Ens oferf rescentment una seva conferencia, ·Art i Nacionalisme~.

Viril i ferma, com filia que es de l'agut director de la •fulla Artfslica de La Veu, ont En
Joaquim folch hi compleix una bella i fruitosa tasca ele Renaixement.
LLUIS NOVAS.

El Sindical cfA. D.

C.~La próxima

temporada

ELS

llegidors hauran de perdonar l'incumpllment d'aquella promesa, feta quan al Teatre Espanyol s'acabava la temporada catalana.
De tot allo, com que n'haur!a de parlar malament, val més no parlar-ne, sobretot ara ,
que'! Sindica! s'ha compromés publicament a
no actuar com empresa. Que'! poble 'ls beneeixi i Catalunya els ho retregui si un jorn
s'en desdissin, i hi sortirem tots guanyant.
· Aixo és raonar, cavallers, pero raonar amb
Jlogica, car és una cosa descomptada'J fracas
deis Autors en tata gestió organitzador a d'una
temporada i en la situació dificil del T eatre
Catala, encara més. 1s'havía de tenir en compte
alió que deia jo aqui mateix: que una combinació comercial, comprometía el nostre T eatre.
El públic creía que allo era tot del Teatre
Catala i casi bé tenfa raó, i al fracassar !'empresa aquella, fracassava la nostra dramatica,
cosa que donant-li una simple forma de íntervenció deis autors, no hauría passat amb
aquest concepte.
1 diguem-ho ciar, per aixo: el Sindicat, que
va perdre diners, ont el públic els va correspondre bona cosa, en una temporada que no

n'hav!a de perdre, ni n'h,•JUr!a perdul un ú npressari fenl lo mateix exaclament, aquest
Sindicat no té la culpa no més d'una cosa:
d'haver-se atrevit amb tasques que no li són
propies i encara d'aquest pecat el redimeix el
que no hi hagués-vui creut·e-ho-un home o
una empresa que's volgués posar al seu lloc i
evitar la vergonya d'una manca de Teatre
Catala en la ciutat més gran de Catalunya.
Solament hi !robo dos detalls per acusarJos: l'admetre la subvenció de J'Ajuntament,
que en la forma apriorfstica que eslava concedida era una mica immoral i l'haver acceptat
la renumeració de drets d'autors, sense haver
fet servir aquests diners per base d'empresa a
liquidar si hi havien ganancies, que aquest
acte de delicadesa, després d'ésser just els
haurfa produit un estat d'opinió molt favorable.
Jo recordo que J'Jgnasi Iglesias en la conferencia del C. N. R. va dir que ell ho havra
proposat varies vegadas i els seus companys
no l'hav!en volgut seguir mai; benefda sigui la
proposta, puig ella era de justicia!
Hem de pensar una cosa, els que treballém
per Catalunya i to.ts plegats, els que escrivim
en periOdics i fins els que fan musica i pintura,
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podrfem dir tots els que laboren en manifestacions artístiques, hem d'estar posseits d'un
esperit de sacrifici que devegades és absolut i
molts cops, ademés de no treure'n un xavo
ens costa rascar-nos la butxaca i perjudicarnos en altre ordre de coses, que l'estat soc;.:;:
de la vida, pié de petiteses, ens hi acorrala.
Dones bé; els autors catalans, en la tongada
de desorientació del noslre Teatre, lo menys
que podfen fer era aquest petit sacrifici renuncian! a uns drets que la llei els dona pera aturar les urpes d'un negociant que's quedaría 'ls
pans pastats pera !tri.
Penseu que aquí mateix i en altres publicacións catalanes, hi han homes que han Om··
plert mils cuartel-les, sense cobrar-ne ni una i
amb molt valer, ni l'orgull d'una popularitat,
per altra part no envejada, els ho recompensa.
jo us asseguro que si '1 fer periodics catalanistes dongués beneficis, aquests escriptors no
acceptarfen pas una retribució pel seu treball i
en tot cas, de la seva ma passaria a una obra
nacionalista que ho necessités. Dones , perqué'ls autors catalans no havfen de donar els
seus cabals per el millor creixement del Teatre
seu i nostre, precisament en moments que
necessitava toles les molles?
No demano pas que se'm contesti i val més
que no se'm contesti i sobretot, ara que '1 Sindical ha dit allo deis nois quan voten fer t.ondat: e No hi tomaré mai més~.
Davant de Catalunya, es una alt-ra, la pregunta interessant. 1 dones, que tindrem Teatre
Catalá la temporada que s'apropa? Dignament,
oficialment, que podríem dir, me penso que no,
diguin lo que vulguin els nostres diari.s.
La casa del Teatre Catala bé la rejoveneixen
que semblara una doncella enamorada, pero
ting el sentiment de poguer afirmar que no'n
palparem !'estrena de llur reforma ressonant-hi
la llengua nostra, d'un temps arreconada injustament. Si una ma personal o col-lectiva sigués
tan amable de llogar aquell nos/re teatre,
potser si que'ls seus propietaris s'hi avindríen;
d'altra manera, els mancara patriotisme í no
voldran mas-de-cap ... en catala, que en castella ja fan la figuereta per tenir-los i mal profit
els fassi.
Que fassin voltar les campanes i que repíquin a gloria els nostl·es diaris, tots cofois de
que a les ciutats catalanes hi campin tres companyfes de Teatre Catala. Jo no vui pas saber
si hi fan la viu viu o hi passen engumes per
arribar a clgualada»; val més creure que si, que
s'en poden escollar algunes d'allí, estant·, per

a fer la vergonya més crudel a la ciutat de
Barcelona, que no té prou patriotisme per fer
sorgir del seu fons uns homes que fassin la
casa del Teatre Nacional de Catalunya. Tenim públic- encara que algú en dubti-que't
nostre poble no ha mancat ni mancara mai
quan se l'interessi de bona fe. Tenim artistes,
que la desfilada vergonyosa, com una professó
de la miseria, no ha acabat encara, apartantnos tots els bons elements; tenim autors-també, encara que'ls impotents hi fassin la ganyota - i ja no manca més que !'empenta d'uns
homes coratjosos i aquesta és la més dificil.
Sera una llastima pe1·o no vindra; i és inútil
declarar si ho die amb tota la recan~a. pero
també amb tot el convenciment, que'ls que
omplim aquestes planes no ho podem dir
d'altra manera.
Que més voldría jo que recular la meva
profecía i cantar un Te-Deum catalanesc!
ANDREU MAURI

CORRESPONDENCIA
REDACCIÓ
F. R.-La ,·aga de tlpografs ha produit una víctima: la
actualitat de l'article \'OStre. Esperem que usen vold re u rescabalar, en viant-nos-en un altre.
R. G. C.-Amb molt de gust anirem publicant els seus
artic les, interessantlssims.
M. P.-Mercés. Queda en cartera.
J. L. i F.-F.sla be; pero no cal que faci tan mala lletra,
home
C. J.-Ho publicMem en un proper nómero.
P. S. i S.-Que'l vol passar a l balneari, aquesl es ti u.
J. O. i J'll - Es més coix que qa~te/1 d'alla dalt.
N. C.-Es fluixet; pero mirarem d'arreglar-lo.
l.

H.-Anir~.

E. J. i T.-1 perque Ji fa passar tantes desgracies an
aquella pobra noia?
C. A.-Ja pot veure que'ns en ocupem.
C P. i J.-En parlarem, i, particularmenr, ja tindrem el
gust de contestar-! i.
A. F.-Si percas, l'haur•em de publicar fragmeotat en
2 o 3 números.
S. B. i G.-Hi han coses que, ja ho sabem que son dificiles de dir sense relliscar; pero hi ha pruden.:ia i
prudencia.
P. F.-Llllstima d'acabament; provi d'arreglar-Jo.
R. Y.-Ai:xo no es un esllllliure: és llibertl.
T. X. i C.-Formu li concretament la dema1tda i ai:xis
podrem decidir una cosa o altra. El treball es incorrecte; pero practiqui's i env!i.
D. L.-D'acord : ja ho publicarem.

QENAJXBMBNT. -305

En un periodic que en Catala se publica a
Ripoll hi hem llegit que:
cEis organitzadors de la becerrada que se celebra el
diumen ge passat, poden estar satisfets de l"l!xit obtingut·
Els joves torcjadors ho fcrcn molt bé demostrant-se que
encara a Hipoll hi ha qui serva pnmorosament l'afició al
art taur~fi l . El públic ompll de goma gom la plac;a. Ocuparen el palco presidl! nciul, ataviades ambles gales de
son exquisit gus t, les hermoses senyoretes de la vila.•

Després d'aixo hem cereal en cEl Pirineu
CataJa, - que aquest és el nom del periodicla flliació o ideals deis quals sigui portant-veu .
1 no més hem trobat que •El Pir ineu CataJa,
és defensor deis interesos de Ripo/1 i sa co-

marca.
El ministre de Marina -como que la marina
no le da que hacer- s'entreté fent comentaris
deis fets d'actualitat.
Darreramenl parlant amb els periodistes els
ha dit que'l cas del cConcha:. constituía una

nueva página gloriosa de la marina de guerra
española.
Per lo que's veu, encara de les pallices, se'n
diuen páginas gloriosas.

Els •Centros Comerciales Hispano-Marroquíes:. s'han dirigit a la superioritat en queixa
de que els encanegats d'introduir la civilització al Marroc han destruit un edifici-escola
que alla s'havfa establert amb el ff d'ensenyar
als que no saben.
No s'apurin els cCentros Comerciales» que
quan s'hagin destruit les escoles s'hi construiran places de toros.

A La Bisbal de I'Ampurda hi han mort dos
o tres periodics catalanistes. En cambi hi ha
sortit ·El Reformista:. escrit, és ciar, en harmonioso. Escrit ho és, pro ben escrit, aixo és
altra cosa; afigureu-se que escriuen hanteayer.
Aveiam si algún dfa escriuran •El Reformista:.
Bmb h.
Sembla que per ff sera fusellat aquell bon
minyó de capita de l'exercit, autor de tants i
tants crims.
Pero sembla, també, que a certa institució
li sab gTeu que'! capita sigui sentenciat vestint
!'uniforme de la mateixa, per lo qua! se busquen precedents per a degradar al reu abans
de la execució.
Lo qual no deixarfa d'ésser un gros abslll·de, dones que prenent aquest cas per exemple, els que pertanyem a la població civil, davant d'un ciutada que's faci reu d'un delicte
que mereixi la dan·era pena, demanarem per
el sentencia!. que se'l vesteixi amb !'uniforme
d'una certa institució.

L'Ajuntament nostre- fins a cert punt-ha
subvenciona! al periodic de reís i toros cMundo Gráfico:. amb 500 pessetes per a que faci
un número de propaganda de Barcelona.
Que ve a ésser com si 1' Ajuntament de
Madrid clones a RBNA.IXEMENT un grapat de
pessetes per a fer propaganda de la capital de
Castella.

Unió Catalanista
Els redactors de •Acción :. troben mal fet
que alguns recrutes de quota hijos de conoci-

dos republicanos y de prestigiosos regionalistas hagin passal la frontera amb obgecte de
no anar al Marroc.
També ens fan sabet· que els recrutes de la
seva corda hi han anat tots.
Ara per acabar-ho de arreglar hi haurien
d'anar -a la guerra, no a la frontera- tols
el redactors d' <Acción:. amb el groom i tot.
Que fora de la única manera de que •Acción:.
no's publiqués mai més.

SECClÓ OfiCIAL
Ha demanat J'adhesió amb und comunicació
molt fervorosa la •Unió Nacionalista Republicana:. de Tarragona, que és l'entitat d'Esquerra
que s'ha fundat en aquella ciutat després de la
disgregació de la e Unió Democratica Nacionalista.:.
La nova entitat ha manifestat aixf mateix a la
cUnió Catalanista:., que el dia 29 del present
mes, apareixera'l primer númem del periodic
cRenovació:., que sera'! portant-veu de la refer ida <Unió N acionalista Republicana:..
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NOVe~
L' Administració de RE::\AIXE~m~T,
que fins avui estava instalada a la
Pla<;a del Beat Oriol, 6, s'ha traslladat
al carrer de la Canuda, n°. 45, nLlibrerfa Catalanan.

**

>l<

El Concell Directiu de I'Esbart Catala de
Danr;aires ha acordat que en tots els seus documenls i comun icacions hi figurín el s segells
edilals per les pa tri otiques entitats Unió Catalanista i Associació Catalana de Beneficencia.
:,i<

**

L'anormalitat de que hem sigut víctimes,
aquesl perfode de la vaga de tipografs, creiem
ens dispensara de no haver-nos pogut fer eco
en aqueste::; planes de molts actes que eren mereixedors de la nostra atenció, i que'Js nostres
llegidors. se'n sabran fe1· caJTec, no extranyant,
dones, aquesta falla que procurarem, en vista
de la normalitat, que no's repeteixi.
En la nostra Redacció i Administració, continúen obertes les llistes de suscripció per a
aixecar un monumenl a la memoria de l'excels
poeta Mossen Cinto, i pera coi·Jocar a St. Boi
del Llobregat, una lapida commemorativa d'alli
aon morí el gloriós Conceller En Rafe! de Casanova.
Dreg·uem novament a tots els que hi vulguin
contribuir ho fassin a la major brevetat possible, a fi de pogúer fer entrega a les respectives comissions de tot lo recaudat.

***

L'Escola gratuita Mossen Cinto ha organitzat, seguint la costum deis anys anteriors, la
seva «Colonia Escolar:., per lo que demanant
l'ajuda de tots els bons Catalans, ha publica!
una patriotica cr·ida que no dubtem sera escoltada per tots els nostres amics, contribuint a
la mida de les seves forces, a que l'exif coroni
tant sanitosa com patriotica tasca.
Tots els que desitgin contribuir-hi poden dirigir-se a l'estatje de l'Escola, Passeig de Sant
Joan, 85.

***

Foguera Patriotica- Festa de joventut fou
la foguera patriótica que com a inaugural de
llurs tasques encengueren els j oves catala-

nistes de S. Mar-tf, Neis deis Almogavers, en
un deis turons del Guinardó.
A les 10 de la vellla sortiren del Casal Nacionalista Martinenc. els companys del grop
amb la bandera des¡Jlegada, i acompanyats
d'un gra n estol de fervents nacionalistes i llurs
families.
A la llum de la foguer-a els companys Joan
Garcfa, En Ramón D. Albesa i j. Ortiz, llegiren
patriotics ITeballs enviats per a aquest acte
deis patricis Dr.Martf ijuliá,M. folguera Duran
i Per-~ <;::orom inas. Seguidament fer-en ús de la
paraula el presiclent del Casal j. Marfull i en
Loires, aquest clan·er- en nom ele la joventut
Catalanista ele Barcelona, essent molt aplaudits. El presiden! del grop Neis deis Almogavers contesta als esmenlals parlaments, remerciant les paraules d · encoratjament que
s'els acabava de dirigir, i feu una bonica aclaració de perque han adopta! el nom de Nets
deis Almogavers i acaba amb una brillan! pan·afada, dienl:
cSi l'any 171-1 foren els pagesos de S. Mar-tí
els qui al costal de la invicta Coronela, barraven amb llur-s cossos el pas a la ciutat als
exercits de les dues corones, som nosaltr-es
el joves de Sant Marlf els qui enlrar-em a la ciutat sotmesa, fins a deixar- la lliure de tir-ans:..
Aquestes par-aules roren acullides amb una
xardorosa salva d'aplaudiments.
Després recitaren pal riotiques poesfes En
joan Pla, lsid re Rovira, jaume Arqué i Ramón
Solé, essent tots aplauclits.
Baix la batuta del mestre Pascual se cantaren un escullit programa de canr;ons populars,
entre ell ~s cEls Segadors:. que foren corejats
per tols els assistents a l'acte que segurament
servaran grat reco1·d de tan bella· festa.
Ben entrada la matinada retornaren els companys fins al Casal Nacionalista Martinenc, on
se repetiren les notes de nostre Himne Nacional.
Entre allres s'adheriren a l'acte, la joven/uf

Catalanista de Barcelona, Orop Via-fora,
Associació Nacionalista Catalana i i'Escola
Nacional Catalana, de Bellcaire, representada
per son director, el nostre infadigable company en jaume A.1·qué.
Bon comenr;amenl de tasques el deis joves
catalanistes de S. Mari f. A. van t. companys, i
que puguen ésser un veritable fet les paraules
de vostre presiden!.
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RENAIXEr.IENT vos envfa sa més entusiasta
salutació. Salut, germans!

* *' *'

El 1/orer de Mossen Cinto. - La setmana entran! ampliarem els detalls sobre aquesta hermosa iniciativa de Na Dolors Monserda de
Macia que ja anunciavem en el número passat.
Circunstancies especials ens han privat de
publicar-ha en aquest número, tal com ho havfem promes i era '1 desig nostre.

***

El dia 20 de juny prop passat linguérem l'alt
honor· de rebre l'agraclable visita del fervent
autor de • Breviari Romtmtic.,. En jacinto
Marra Mustieles.
Trobant-se de pasa la ciutat nostra, aquest
apassionat valencianista volgué estrenyer la
ma deis qui, com ell, lluitem per l'adveniment
d'una futura patria lliure.
En Mustieles es plany de 1' oblit en que els
catalans hem tingut a Valencia. Allano hi arriben els nostres llibres i amb prou feines, nostres periodics-mes que pera un cenacle d'escullits. 1 al poble qui esta sedent de catalanitat no hi ha qui Ji porti l'aigua a la boca.
Rebi des de aquestes planes,el Sr.Mustieles la
nostra efusiva abraf\:ada de companys de lluita.
RENAIXEMEN r, des del número passat, envía a la ciutat del Turia, exemplars de propaganda.

**

L'Escola Catalana d'At1* Dramatic.~Convidats expressament, varem assistir a la sessió
fntima que va celebrar-se a 1' cAngelus Hall :o i
en la qual l'Adria Gua! i el Mestre Llongueres,
presentaren la tasca deis seus deixebles en
aquest curs de tant eig.
De les bones impr·essions que•n varem treure,
en parlar·a properament als nostres llegidors,
el company qui esta encarregat de la secció
teatral.
En la reunió rle autors inedits concursants
del •Sindical d'Autors Dramati~s Catalans>,
celebrada a l'Ateneu Obrer del Dislricte tercer,
s·acorda realitzar un Concurs d'obres teatrals
de novells aulors, pera ésser representarles en
un teatre públic d'aquesta ciutal, les que per sos
merits literaris siguin dignes de premiar-se.
A l'ensems, se nomena una comissió pera
portar a terme tots els treballs necessaris conduents a la formoció de una societat de novells
escr·iptors patrocinada per aquest Ateneu, aon
:se reben adhesions tots els dies, de 9 i mifja a
12 de la vetlla.
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Altres treballs s'acorda portar a la practica
per al logro del renaixement del Teatre Catala,
els quals es donaran a coneixer al públic per
medi de la premsa local, com aixís mafeix, els
noms deis senyors que formin part del Jura! per
a la revisió de les obres teafl·als.

El probletna s ocial
davant !'higiene
E DITADA en follet hem rebut la conferencia
1 que'l Dr. R. Pla i Armeng·ol dona a l'«Afeneu Bnciclopédic Popular,. que forma par ! de
la serie de Medecina Social i Divulgació.
El Dr. R. Pla i Armengol perteneix an aquesta joventut medica Catalana que amb e!s seus
entusiasmes cienlffics posen el nom de la nosIra Medecina en !loe ben envejable. Les seves
comunicacions als Congressos. els seus follets exposant diverses observacions i fets clínics, els seus articles que quasi continuament
apareixen en el Botllelf de 1' A. i L. de C. M.
de C. cAnals de Medecina" son verdaderes
planes de literatura medica, que posen de relleu amb son indiscutible merit la valua del seu
autor.
El seu amor a lo nostre, el seu esperit intensament Catalanesc, el porta a escriure lotes
les seves obres cientffiques en nostre idioma,
fet meritori i que és digne de que sigui imitat
per aquesta m unió ele metges Catalans que per
tractar-se de d'obres cientffiques sembla no
s'atreveixen a escriure-les en la nostra parla
nacional, potser per creure's que no han d'ésser, pel fet de ser escrit es en Catala tant llegi des com si ho són arnb llengua castellana, l.o
qual es un llastimós erro, ja que cal solament
fixarse amb lo que suceeeix amb robra den
Pla i Armengol cDiagnostic precó~ de la Tuberculosi pulmonar" la qua! es vegé promptament agotada i traduida més fard al castella.
Aquesta obra és una sfntesi de tot lo dit en
materia de diagnostic de la tuberculosi. Ella és
prou per· a sentar la competencia i reputació
medica de !'autor.
El Dr. R. Pla i Arrnengol en la conferencia
que hem rebut editada en follet, se'ns mostra
com a socioleg i en estil purament literari, va
exposant metódica i raonadament tots el factor·s que directa o indirectament obren sobre
rindiv.iduu i les agnrpacions debilitan! la resistencia organica i predisposant-les a lotes les
malallfes.
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En ordre de importancia va analitzant una
per una les causes que posen en perill la salut
deis homes.
Les condicions del lreball, en loc<Jis mancats de llum, faltats de ventilació, la v ida de
l'obrer obliga! perles necessilats a prescindir
deis preceptes higienics vivint en cases, en
barris estrets i foscos que són quasi sempre
focos d'infecció. La vida de les llurs esposes
que no poden respectar els seus estats especials veient-se obligades a treballar fins a les
derreries deis embaravos i poc després d'haver deslliurat. L' alimentació deis obrers, la
sevc~ higiene íntima tant descuidada pels apremis de la lluita per la vida; la manca de medís
per educar als fills, l'acció que la miseria grava en ells fent-los primer vfcti mes de !'anemia
i més tard de la tuberculosi; tol aquest quad re
de la miseria humana , En Pla en la seva hermosa conferencia ho posa de re!Jeu amb vius
·
colors de realital.
que
excessiu
La manca d'esplai, eltreball
acaben per a portar als obrers a la ruina del
seu esperit, la falta de l'escalf de la familia, lo
que fa que'Js pares no puguin ni cuidar-se deis
seus fills; el fla gell del alcoholisme com a
conseqUencia d'aquesta vida atzarosa i rubler·ta d'inquietuts; la manca de educ<rció, la
trascendencia que té per a la societat aquestes
causes, en la conferencia del Dr. PH:r, queden
exposacles amb lota Jlur capital importancia
desprenent- se deis Ilurs raonaments la necessitat de que siguin ateses i millorades en bé
de tots.
Estudia després en el decurs de la conferencia la influencia que té el dolor físic que porta
en definitiva la pertorbació en !'actual organització social i que acaba per a concluir a la

a!teració moral.
Enumera després els estragos de la tuberculosi fixant-se especialment a Catalunya
aonl hi ha (segons calcul aproxima! que fa
!'autor) uns 10,000 tuberculoso s, deduint-ne
que d'aquets van desapareixe nt-ne de 3.000 a
3,500 d'uns anys en altres i quina mort esdevinguda en plena florida de joventut fa que la
societat tingui de preocuparse 'n fond ament,
puig que moltes vides que ara s'esfullen en
plena joventut podríen, en bons regims i en
bones condicions de vida i de treball, ésser
energles consagrarles a la pr·osperital i riquesa de la Patria.
Fa ressaltar la necessilal de preocupar-s e
de les cor.seqliencies que por ta aquesl estat
actual de coses, i ctiu; ~quan la SOGielat 1?~

fassi drrrec de !'inmensa quantil at de riquesa
que pert per aq uesls conceptes, trobara segurament moll més barato el canvi i la millora
de les actuals condicions de vida que l'lwver·
de pagar les conseqüencíes d'unc1 organilzació social eminentmen t enmalallidor ü , ja que
als individuus lo maleix que a la colectivilat,
li surt molt més economic prevenir una malaltfa que haver-la de curar i pa!ir·- ne ses conseqliencies• .
Es lot el problema social el problema de
!'higiene pública.
Sense que fots, homes de cor, filélnlrops polltics, homes d'estudi ; cadascú desde la seva
esfera d'acció, no posi com a fet primordial
per a la reg-eneració de la humanilaf el propagar la gran importancia de !'higiene pera la
vida deis homes ; f1n s que tothom no's converteixi en apostol de les seves dociTines, úniques que poden arribar a fer una humanifaf
polenta i forta capay de les més grans obres;
fins el día que vegem als homes d'Estat incorporar a les lleis deis Estats, les qUestions que
!'higiene té com a principis certs i positius per
el millorament de les condicions de vida deis
homes, fins aquell dia no s'haura donat el pas
definitiu per a !'avenir de la ra\'a. L' higiene per
si sola pot regenerar als homes i convertir-lo s
de sers afeblits per les tan tes malal! les com
continuamenl minven i debiliten les seves
energíes, en verdaders ser superiors per la
seva immunital a lotes aquelles causes que
posin en perill la seva vida. Educar a les generacions amb els preceptes de !'higiene, és
educar a la humanitat per a la lluita perla vida
garantint la victoria . Cal en tots moments posar de relleu la seva capital importancia ; cal
fer-ne del problema de !'higiene pública el
magne dei s problemes que deu abans que tot
re:::>oldre's per al bé de tofs: del ·individuu i de
la societat.
1 com diu !'autor al final d'aquesta conferencia , per tants concepl es digne de que sigui
ben llegida per la sani tosa doctrina que en ella
exposa, cal que !'higiene sigui amb amor estudiada i incorpo rada en el viure deis homes,
puig que cl'higiene que no distingeix classes
vol que la joia del viure la sentin cada día més
tofs els homes, car ella es enforfidora, ella
en nobleix, ella es font de vida ascendent, ella
superiorilza l'home•.
JOAN ESTIL'LAS
St. llllari, mai¡: 1913
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