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cions que hi militan o que hi volen ingressar;
ara fóra l'hora de que quiscuna remarqués son
Biguèm nnoBaltrés mateixos», per Lluís V i a . - Any
modo d'ésser, sa particular significació polinou. vida vella, per Octavi Pell Cuiti.—Notas blbllotica y social en el si d'aquest moviment que,
gràlloas, per Qeroni Z a n n i —Els problemas de l'anpera ésser verament nacionalista, exigeix la
tologia grega, perR, Miquel y Planas —Teatres, per
Emili Tintorer.—El passat, por Joaquim Rosselló y
contribució de totas las classes e individuus
Roura.—Manifest de la nUnid C a t a l a n i s t a » . - N o v a s .
ab tolas sas opinions y tendencias.
Y a n'això, qu'es ja una verdadera necesFOLLETl:
sitat, deu donarhi lloch y ocasió la maL E S D I S P E R S E S , per Joan Uaragall —Pleoh 6
teixa Unió Catalanista celebrant una AsMÉS ENLLÀ D E L A S F O B S A 8 . per Blorn8t)erne
samblea magna: perqué mentres tant, tot lo
B|ornson —Tiaduccio catalana.—Plecb 25.
que's digui de blanchs y de negres, de dreta
'
— — r — — 1
y d'esquerra, es aventurat y està subjecte a
SIGUEM NOSAL- malas interpretacions. Si s celebra una Assamblea y en ella's fan las declaracions que
T R E S M A T E I X O S deuhen (erse, allavors podrán manifestarse
ab personalitat diferenciada y tendencia defiEl Manifest que inserlèm en altre lloch
d'aquest número, dirigit per la Junta Perma- nida tots els elements constitutius del nostre
nacionalisme, ab representació conscienta
nent de la Unió Catalanista a las entitats adquiscún, sense jacobinismes que desdiguin
heridas y a totas las corporaciones de caràcde nosaltres y de la nostra causa.
ter verament català, s'inspira en un criteri
Prematurament, en linias generals, s'ha
que'ns plau molt, y que diferentas vegadas
tractat ja de senyalar dos grans camps en el
ha sigut exposat en las planas de JOVENTUT.
nacionalisme català: el de la dreta y el dc la
En efecte:' ara que"l Catalanisme sembla
atravessar un període de calma relativa, sense esquerra, designant ab aquestas páranlas
(com podrían designarse ab altras) els dos
sotragadas violentas, sense rebre com temps
enrera ostensibles escarnis de la Espanya grans nucleus conservador y evolucionista
oficial enemiga nostra, seria oportú y conve- (havenlhi eo quiscún un sens fí de matisos)
que mantenen l'equilibri de tot Estat ab llurs
nient que s'aprohtés la ocasió pera organiaccions políticas y socials combinadas. (Vesarse dintre del autonomisme totas las frac-

4a

JOVENTUT

gis l'article /Ic/nracions, del company Monegal: número 191 de JOVENTUT.) Nosaltres,
jo particularment, he escrit en aquestas
planas que JOVENTUT pertany a la esquerra
(número 145, pàg. 747). Com tota declaració
feta a priori, aquesta pot ésser poch justa, y
tambó pot ósser mal interpretada. May las
denominacions s'aplican ab tota juslesa. Las
de drela y esquerra, d'avensal y reaccionari,
etcètera, etc., son altres tants convencionalismes de que'ns hem de valdré fins volentlos
desterrar del vocabulari vulgar. Cal entendreho aixis, y no tergiversar ni empetitir las
ideas ab las paraulas; cal que las denominacions no sian una concessió als sectaris migrats, perquè això fóra en nosaltres una renuncia de la propia personalitat ensemps que
una negació de! esperit eminentment democràtich y dels alts fins d'aquest moviment
autonomista qu'ha de redimirnos dels vicis
socials contrets, desfent las massas y fent
individuus lliures. Cal elevar l'esperit, atendre tant al fi com als medis, ovirar las grans
síntesis; y tot sostenint la lluyta que's cregui
necessària dintre d'un bando d'un color determinat, cal saber fruhir tota la gama de colors que'ns ofereix la llum en la naturalesa.
En tot moviment politich, es cert, hi ha
lluyta, hi ha banderas y banderetas, y mantenint cada una sa significació y sos atributs,
militan totas contra'l comú enemich formant
un sol cos d'exéreit. E n els pobles mal civilisats, aqueixas banderas y banderetas, en
comptes d'aportar sa significació y esfors a
l'acció comú, se desvian en moments critichs,
se converteixen sovint en banderas de paodillatge, y fins n'hi ha que's passan al enemich
per baixas passions o per miras utililanas (1).
Cal evitarho això; cal que l'autonomisme sia
l'ideal que per sobre de nostras diferencias
ens agermani, y aixis el nacionalisme català
serà l'espill de cultura de que'ns parlava
en aquestas planas el company Pujulà en son
projecte d'Aiunlament pera nostra convalescència.
Del esperit incult de bandería, tan viu en
ois pobles meridionals, ahont de cada dos
( l ) Atril ho fan els politichs a 1» espanyola. Aixfs
ho feu el nucleu d'en Vallès y Ribot, qui, després
d'acoslarse als de la Unió, després de dirse autotiomisla
ensemps que rtfiíitlieil, va sostenir que podia unirse ab
els unitaris d'en Lerroux perquè, encara que cinlralhtas, eran també rtpuhlicans.

individuus l'un es un indiferent y l'altre un
sectari; d'aqueix esperit, rómora del veritable progrés, no se'n veuhen lliures ni las nacions més civilisadas (Inglaterra n'es una
mostra), qu'han d'acceptarlo y vàldressen
com acció necessària en sa vida política y
social. Tenim, donchs, que's valen de medis
migrats fins els qui persegueixen fins superiors; y es que arreu encara fermenta ! llevat
de las lluvias y els fanatismes del temps
vell.
Pera lliurarnos d'aqueixos mals, 0 al
menys prevenirlos en lo possible avuy que
no estèm encara constituhits autonòmicament, som molts els que demanòm la revisió'
y simplificació de nostres Bases eliminantne
tota qüestió que no tingui caràcter essencial. Aixis, bategant encara més en el nacionalisme català el principi d'autonomia en
tots els ordres, se donaria lloch a una organisació individual y colectiva que podria ésser viable per estar feta en condicions de
reflexivitat y per ésser filla d'un ample esperit de tolerancia que unís las tendencias més
diversas en un alt sentiment de bonesa y
de vida supeiior.
Per consegüent, els catalanistas, els particularistas, els que desitjém tal grau de perfeccionament individual que fassi innecessarias las lluvias de partit y fins las formas de
govern, devém, pera no contradirnos, desterrar del si de nostres nucleus els prejudicis
y els dogmas que sols donan lloch a fanatismes ; devém defensar ab fermesa nostras
ideas y conviccions, mes no oblidar que'ls
pobles y els partits que's regeixen per conceptes absoluts són sempre'ls més atrassats,
els més plagats de xerrayres, els més dominats pels cacichs, y (permétissem la paraula)
els més reaccionaris de fet.
Y qualsevulga de nosaltres, quan ens diguém en nostras particulars associacions
monàrquichs 0 republicans, de la dreta 0 de
la esquerra, si mirém de cara al poble y el
volem atraure, no hem per això d'adularlo
ni fer concessions que'ns desnatdralisin, perquè nosaltres, més que guanyar adeptes,
volém guanyar convensuts, tot treyéntloshi
els vicis d'origen que portan. Aixis, may els
demócratas voldrém semblarho més de lo
que ho som afalagant a las massas ab declaracions d'aquellas qu'en rigor negan la
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vera democracia, que resultan conlraproduhenls, que's conlradiuhen lamosi fetas y
que sols són necessarias ais politichs d'ofici que volen guanyar unas eleccions. Més
que monàrquichs y que republicans, més que
negres y que vermells, som individualistas.
Tant ens doldria veure entrar en nostre camp
a qui no estigués ben predisposat, com ens
dol qu'entre nosaltres hi hagi qui ab cláusulas
inútils barra la entrada a molts catalans de
bona voluntat. Facilitemla la entrada y si
ningú acudeix, si després de demostrar que
som els més demócratas quedém essent els
menys, alegremnos d'ésser els menys, puig
serém selecció. ¿Per ventura las democráticas
doctrinas d'en Pi y Margall, l'het mós programa federal, posat devant dels absolutismes dels republicans unitaris, no es la més
alia llibertat enfront de la més hipòcrita de
las uranias? No obstant las massas a qui no
s'ha instruhit, a qui no s'ha preparat, a qui
s'ha enganyat, han anat tins ara, més que
ab cn l'i y Margall. ab els unitaris, ab els
falsos demócratas, ab els xerrayres prostituhidorsj)e la llibertat, ab els cacichs y ab
els tirans. I.as massas volen homes que claudiquin, y ell no claudicava; volen ésser massas >• ell volin homes.

companys de patria y sos verdaders companys
d'ideas. Aqueixos camins aseguir son llarchs,
no hi ha dubte, però las grans obras no's
basteixen en un dia. No són las riuhadas lo
que assahona'ls camps y els horts, sinó la
pluja lenta y perfidiosa.
Vol dir això que, lot fent propaganda activa y entusiasta, siguém sempre nosa//re$
maleixos y procurém mantenirnos conscients
en lo més fort de nostras lluytas.
No'ns paguém, donchs, de vans conceplismes, y al aplicarnos certas denominacions
pera concretar lo que som y lo que volém,
no'ns fem ni consentim que se'ns fassi instrument, dintre del Estat, d'una acció política
falsa y oposada a la nostra, quan la nostra es
precisament la d'anihilar l'Estat, y ab ell tot
lo qu'es fals, o fill deia imperfecció del individuu.
Aixó ja ho tinguérem en compte al fundar
JOVENTUT y al escriure nostra Presentació,
que per son esperit amplissim va plaure a
tots els elements avensats de nostra terra.
En ella consignarem nostre propòsit de combatre a mort las rutinas, l'esperit d'obediencia cega, d'immovilisme, de caciquisme, de
bandería que'ns fou importat d'ullra-Ebre;
prometérem lluytar contra tot lo regressiu y
tot lo que tendeixi a deturar l'ascendent proDesfemlos els remats, y acobiém els indigressió
humana; diguérem que cercariam y
viduus que'ls forman; no volguém tonrar
alabariam lo bo fos ahont fos y d'ahont fos,
ni que'ns lonrin; no volguém enganyar ni
se tractés de propis o d'esiranys, d'amichs o
que'ns enganyin ; trevallém a la catalana,
d'enemichs; y finalment, en Pompeyus Gefent adquirir als individuus la costum de la
cosa pública; no donguém la rahó als Ler- ner, que volia que nostre periòriich fos el
roux, essent sa joguina després d'haver- més avensat, el més independent del Catalos combatut; volguém la independencia lanisme, y per tant desitjava qu's titulés
nostra y la de tothóm en la natural evolució L'Avensada de Catalunya, escrigué en la dita
Presentació aquestas hermosas páranlas que
de nostras ideas y en el constant afany de
perfeccionament que'ns confón a tots en un tots li aprobarem y que varias voltas hem
comú amor: el de l'autonomia de nostra repetit:
terra.
No som n i una iglesia, n i una capella, n i
Tinguòm empenyo, més qu'en aplicarnos
peculiars denominacions, en realisar nostra
peculiar acció dintre l autonomisme català,
ja en lo politich, ja en lo religiós, ja en lo
econòmich, sempre ab alts tins y abserenitat,
senseperdredevista lsnostres ideals. L'exemple del gran autonomista Pi y Margall, a qui
no comprengueren las massas, ens ha d'animar a fer verdader poble y verdaders homes
per camins que ab joya ovirà ell en sas vellesasal trobarse acompanyat de nosaltres, sos

un definitori, ni una seda, n i un partit, n i tan
sois una escola.
Malgrat la natural evolució qu'en nosaltres opera'l temps, fins ara hem mantingut
aquest criteri en la part essencial de tot
quant poném escrit a JOVENTUT. Seguim,
donchs, per aquest cami de franca llibertat y
ver individualisme sense criteris estrets, diferenciats per un igual dels teòrichs, dels
dogmàtichs y dels sectaris, seguint la natural evolució de tot lo que viu, exercint ab
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tanta eficacia com poguòm l'acció social y
politica qge hagini de determinar y que sempre que calgui determinarím sense desmentir may nostre esperit progressiu.
Ab aquest esperit hem dat lloch a que aparegués la fracció verament lliberal qu'ha
d'anar creixent com més creixi'l Catalanisme, perquè en resum son sinónimas pera
nosaltres las paraules Catalanisme y Llibertat.
L u i l s VIA

ANY NOU, VIDA V E L L A
Feya temps que n'havia fugitd'aquella vida
viciosa en que malversava salut y cabals.
Quan la conegué a n'ella, foragità de son
cos aquell sensualisme dominador de sa voluntat. Y aquell esfors gegantí, aquella lluyta contra si mateix per'apartar las ideas lúbricas, els instints bestials, cl mantingué
sempre pensant en ella, la dóna que'l portava a un món nou trcyentlo del vici, arrencantlo dels brassos de las dónas de formas
exuberants, rostres escayents y vestits extremats que'l tenían lligat de dia als cafés concerts y de nit en sas cambras del hotel,
ahont las possehia, d'ahont s'apartava enervat pels excessos, y ahont tornava a portarlo
son afany de fruhir, may satisfet, sols apagat momentàniament.
Y ara, pochs mesos avans de casarse, se
sentia un altre home, digne y honrat. L'aymava cegament, anyorantla quan de nit o de
dia n'estavaallunyat. Ignorant sa antiga vida,
ella l'estimava ab tota la forsa del primer
amor, comptant els jorns que mancavan pera
ésser seva, y caure en sos brassos, y sentirse
portada ben enlayre per un home fort, que
vivia sols pera ella.
Aquella idea de tornar per un vespre a la
vida d'avans, qual recort confós li feya fústich, li semblà de sobte una troballa, que
l'entusiasmà ab promesas de plabers coneguts y no fruhits dc molt temps. So decidí
de cop y volta y escrigué en un full de paper, ab mà nirviosa, quatre paraulas que son
cervell excitat no li deixava confegir. Aquell
vespre no hi aniria, per compromís ab un
amich de la infantesa, vingut d'Amèrica, que
volia celebrar esplèndidament ei pas d'un

any al allre, Lscrigué'l nom d'ella al sobre
de la carta, y la portà ell mateix, dcixanila a
un criat, perquè la entregués a la senyoreta
al tornar de passeig.
Y, content de fugir del costat de la promesa, fruhint sols al pensar en la llibertat que
tindria aquella darrera nit del any en qu'encara era solter, entrà al restaurant.
Pensà un moment en ella. ¿Cóm se'l pendría l'atreviment de deixaria sola, aquella
vetlla en que justament hi havia'l projecte
de celebrar en familia la entrada del any
nou? Mes com qui esquiva insectes mortificadors, ell allunyà aquells pensaments al
veure entrar al cambrer ab las ostras y'ls
Hort d'ceuvre y's refilà ab satisfacció'l bigoti
ab sos dits adornats d'anells. Sol, al reservat, assaboria las viandas exquisidas presentadas reíinadament, y tastava ab inefable
plaher els vins escullits de sa marca preferida.
Demanà la nota, y afegint una bona pro-,
pina, s'alsà satisfet, fumant un cigarro habano. Al sortir al carrer s'alsà'l coll del
abrich, se posà'ls guants, y, ^ot caminant, rumià ahónt aniria. Al entrar a la
Rambla pensà d'anar al Liceu, mes temé
que'is coneguts ho fessin saber a sa promesa y quedar devanl d'ella com un vulgar
mentider. Y's decidí a caminar sense rumbo
fixo, creyentse trobar ocasions pera divertirse y satisfer sos desitjós. Pujant pel mitj
de la Rambla veya'ls cotxes qu'anavan al
Liceu, y dintre d'ells hi entreveya rostres
amagats pels abrichs, capas y ¿>oas; veya senyors vestits de negre, ab barret de copa, y a
sas mullers y filias ab pentinats extremats y
vestits luxosos. També's fixava en els passants desconeguts, qu'anavan al teatre o a
passejar. Parellas dc casats de poch, de brasset, mirantse amorosament, vivint l'un per
l'altre, parlavan en veu baixa; collas de joves anavan fent gresca, rihenl fort, burlantse de tol y d'ells mateixos; solitaris
qu'eixian d'un cafó pera entrar en un altre;
policías passejant dc dos en dos; aixams de
noyas que sortian tart de trevallar, acompanyadas per dos o tres joves qu'ab sas paraulas las feyan riure y xisclar. Tots els tipos
clàssichs de la Rambla dcsfilavan devant
d'ell, que tranquilament mirava a tothòm.
Passà per devant de las barracas de roba
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blanca, ab barras de turrons de loias menas,
exposadas al püblich; vegé'ls jijoneros ab sos
lipichs capells y'ls venedors d'Agramul ab
la fosca barretina y la manta al coll; guaytá
las pilas de melons y cocos, y las canyas de
sucre y plantadas en mitj de las pilas o Hígadas ellas ab ellas com espingardas; aneu
mantas penjadas d'una corda, estesas altras
sobre palla pera dormir; fogueras voltadas
de gent que s'escalfa y menja; tot com un
poble nòmada, qu'anyora son pais y no pert
sas costums, fabricant ab elements naturals
com un panorama que miiém estranyats els
priíjiers jorns y qu'anyoróm quan ja no
hi es.
Arribà a la plassa de Catalunya, ampla,
creuhada en tots indrets per las paradas de
quincalla y joguinas. Y donà un^ volta mirantse las barracas obertas. Devant d'una
parada de joguinas s'aturà pera mirarse l'escampall de ninas, cavalls, soldats y trompetas. Sos ulls restavan íits en una nina vestida luxosament, y pensà compraria pera
regalarla a n'ella
Somrigué maliciosament, imaginant la escena que's desenrotllaria al donarli la nina y mormolaili
unas páranlas atrevidas que la farian enrogir. Seria una broma ignocenta. Entusiasmat ab sa idea comprà la nina, que's ticà a
la butxaca fonda del abrich, deixant una
capsa que li donavan perqué li feya nosa.
Tenia set y entrà en un café. Havent acabat de beure, soni y donà altra vegada volts
per la Rambla. Comensava a aburrirse.
A cada volta s'aturava, mirantse las paradas
y'ls kioscos de periòdichs. Sentia un buyt
que no cregué sentir; l'anyorava a n'ella, y
estigué temptat d'anarhi, de presentarshi
encara que fos tart: ja serian a dormir. Ja's
penedia de sa criaturada, però li recava d'entornarsen a casa seva sens haver tingut ocasió dc fruhir, de distreures. Sols al pensar
que pera satisfer son afany tenia d'anar
a raure ab las dònas y'ls vicis d'avans, s'esgarrifava, com si un abim insondable s'obris
a sos peus pera engolirlo. Volia sentir el
goig de viure, y esperava ansiosament la
ocasió impensada en que son cos y son esperit fruhissin alhora A n'ella la estimava ab
un amor animich, sense que'l desitj de possehirla vingués a desvetllar sos sentits ador-
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mits. S'hi casava pera tenir una dóna que'l
cuydés... y pels diners que tenia de dol. Un
respecte sagrat per aquella dóna ideal y superior a n'ell en posició y en cultura, matava son sensualisme y desvetllava en ell
sentiments e ideas confosas. Mes el cos bullia
de passions quan la deixava al vespre, incitantlo a tornar a la vida d'avans.
La lluyta contra ell mateix el dignificava
a sos propis ulls. E l cos se resistia, mes era
vensut per l'esperit, perla induhencia d'ella.
Y solsament aquella nit la carn havia arrossegat al esperit, cercant el plaher; mes l'esperit, ab la forsa dominadora adquirida,
l'allunyava dels ll'ochs coneguts y desitjats.
Entrà en un teatre, y l'cspectacle'l cansà
aviat. No hi trobava solta en totas aquellas
escenas. Y acabat l'acte, que vegé comensar,
s'aixecà per'anarsen. Al café del mateix teatre s'adonà d'una noya que li semblà hermosa. Begué més cervesa pera tenir una
excusa de contemplarla ab llibertat. Era
molt jova, anava ab sos pares y dos germans. Estavan tots en una taula, mes avans
de comensar l'altre acte, els dos noys s'aixecaren pera donar una volta a la sala de descans y veure las senyoretas. Feyan cara de
viciosos, y sas miradas atrevidas obligavan
a baixar els ulls a las dònas. E l l deixà de
pensar en sa promesa y en la nina; mes al
treures diners pera pagar el doble qu'havía
begut, trobà quelcòm que li impedia'ls moviments. Llavors estigué tempat de llensar
aquella nina sota la taula, mes la por de
que'l vegessin no li deixà fer. Y seguia
mirant a la noya, que púdicament alsava sos
ulls, baixantlos al rebre'l foch de las miradas
d'ell. Y quan l'altre acte comensà, y la noya
y sos pares entraren a la sala d'espectacles,
ell els segui ab la vista pera saber ahónt seyan. Y els vegé en un palco de primer pis,
cap a devant de la butaca de pati qu'ell ocupava. Anà a seures, y tota la funció estigué
mirantla, fascinat, enamorat. Tenia necessitat de contemplarla, y quan sas miradas se
4robavan, sentia un goig may fruhit. Y en
el rostre y en el cos esbclt d'ella, endevinava
bellesas may conegudas Ella'l mirava pocas
vegadas, com si temés ésser descuberta, y
ell veya en aquella por la candidesa de la
verge que sent l'amor per primera volta. E s lava resolta seguirla, a saber ahónt vivia, a
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enterarse de qui era; estava resolt a estimarla,
a rompre ab l'altra si era precis;'a lot estava
resolt. X benehia'l pensament que tingué
d'entrar en el teatre, ahont s'aburri tot un
acte sense coneixe qu'alli mateix, a vora
seu hi havia aquella dóna qu'ara desitjava
follament.
Dintre'l palco d'ella hi hagué moviment.
Entrà un jove que saludà als pares y a la noya
fentli un somriure. Y ella maquinalment li
allargà la mà, sense mirarlo. Ell, de primer,
pensà qu'era una visita, mes aviat comprengué qui era'l nou vingut, que's posà al costat d'ella enrahonantli, per més que la noya
semblava no ferne gayre cas. Llavors endevinà la historia trista de la noya, promesa a
un jove vulgar que la desitjava sensualment
o pels diners, y que's casaria ab ella sens
estimarla. Y comensà a buscar solucions
a aquest'problema. Pensava si declararse per
escrit, o anar a trobar al altre y exigirli que
la deixés tranquila. Mes allò eran sols ilusions sevas, sense cap fonament. Potser tots
dos s'estimavan y aquella vetlla, enfadada la
noya, el mirava a n'ell pera fer gelós al promès. Desesperansal la mirava encara, com
despedintse d'aquell món idéal atravessat en
sommis. Y quan se'n anaren, ell també sortí
y els vegé allunyarse. Se sentia lligat, la seguia veyent que la perdia per sempre.
Un cotxe'ls esperava a fóra; pujaren, y ell
ab la vista'n buscà un pera seguirlos. No'n
vegé cap; y quan la portella's tancà y els cavalls arrencaren, comensà a seguirlos a peu,
mes al tombar un carrer els perdé de vista y
tornà enrera. Passà altra volta per devant
del teatre; llavors la gentada sortia empenyentse, per las portas estretas. L i semblà
coneixe als dos germans d'ella seguint a dugas dònas que reyan de sas paraulas, girantse atrevidas pera fcrlos apropar. Poch
després ja anavan tots quatre de costat. E l l
ho vegé tot ab el cor trossejat, y pera distreures entrà en un altre café y anà bevent
fins que'l cap se li enterbolí. Llavors, comprenent que potser n'havia fet massa, se'n
tornà a casa seva.
Al entrar en sa cambra y despullarse a la
claror de la bombeta eléctrica, que illuminava ab llum esmortuhida per la tulipa
de colors, vegé'l retrat desa promesa y tornà
a recordarla. Trobà la nina, y quan se ficà

al Hit, encara la mirava per'acabar de distreures; però'l cap se li feya pesant, s'ensopia, se li aclucavan els ulls.
L'endemà, al alsarse y mirar el rellotge,
vegé qu'era molt tart. Se vestí depressa,
mentres recordava confosament el somnis de
la nit. La imatge de la noya del teatre's confonia ab la de sa promesa. Quan se dirigí al
lavabo, trepitjà quelcòm y s ajupr a cullirho.
Era la nina, despullada, abcls brassos y camas desllorigats. Els vestits, fets trossos,
estavan escampats sobre'l llit y per terra.
S'estranyà de tot allò, mes s'horrorità al
compendre qu'ell mateix, ab sas mans, ab
sa boca, l'havia despullada a la nina,
tenintla als brassos. Y després d'aquella
crisis nirviosa, la imatge de la noya del teatre s'esvania confosament, y la de sa promesa resorgía potent y clara en la seva pensa. No atinà de prompte ab aquell cambi de
sas impressions, mes recordà qu'en somnis
havia possehit una dóna y trossejat una nina.
Y la imatge dc la dóna possehida cn son recort era la de la verge ideal y desitjada, dels
amors contrariats.
Quan sortí al carrei., anà de dret a casa sa
promesa, qui, al entrar, va dirli plena d'alegria, pensant en son pròxim matrimoni:
«Any nou, vida nova.» Y ell llavors se recordà de la noya prostituhida en somnis, y
sentintse feble pera dominar aquells desitjós
sensuals que sempre havia covat en son cos,
li respongué, tornanlli'l petó. «Any nou,
vida nova.» Mes una veu fonda, que no pogué fer emmudir, la veu de son esperit vensut
en la lluyta, va retrunyir per dintre: «Any
nou, vida vella!»
OCTAVI PEU. CUFFÍ
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NOTAS .BIBLIOGRAFICAS
Ombrivoles porta per tiiul una colecció de
quatre noveletas escritas per Víctor Català y
publicadas per la Biblioteca Popular de
«L'Avenç».
Com que'ns manca aquella serenitat recomanada pel Manual del per/ecle crilich, serenitat que dúu anar acompanyada d'una
percepció fondissima pera cercar taras o inveníame quan no n'hi ha; com que creyòm
que'ls grans autors quasi may ne tenen de
taras, y si'n tenen es pera posar en situació
ridicola als/Wan/s que saben descubrirlas,
diróm tot seguit que las ouatre novélelas que
tenen per titul comú Ombrivoles aón quatre
models de prosa catalana, quatre narracions
rublertas de color y de vida, y. sobre tot animadas per la empenta d'un temperament
dramàtich colossal, únich entre'ls joves conreuhadors de la moderna literatura catalana.
En Víctor Català ja ha sigut admds entre'ls escullits en l'art de Balzac pels crílichs
barcelonins. Els uns ab. restriccions, els altres incondicionalment, han alabat el geni
literari de nostre gran prosista; tots ab bona
fe (aixis ho crey¿m) y sense que la enveja o
l'esquifiment d'ànima haguessin influhit en
llurs judicis (i).
Hossanna, donchs! Consagrat en Víctor
Català com prosista eminent, desitja correspondre als elogis rebuts ab nous trevalls.
Aixis ens dóna pera'l nostre número de cap
d'any de 1903 La ulomiaa del Estrany; aixis
presenta als passats Jochs Florals dugas euperbas Marinas, que són premiadas; aixis escriu el magnífich quadro Trànsit pera nostre
cap d'any actual, y aixis publica a la Biblioteca popular de «L'Avenç» sas Ombrivoles.
Las Ombrivoles són producte de dugas
qualitats que tan sols posseheixen els vers
temperaments dramàtichs, el sentiment y la
forsa: cl sentiment fondo de las humanas
miserias, de las passions enérgicas y salvatges, s'agermana en las Ombrivoles ab la forsa
mascle d'un Cervell poderós, que las hi dóna
relleu extraordinari en l'acció y en els detalls. En las quatre Ombrivoles el drama camina vers son desenllàs terrible y fatal ab
una lògica inflexible, que corprèn y esparvera alhora.
Conformitat es el poema del pagès sorrut
y vell que veu morir a la companya de sa
vida, que vol seguirla a un altre món misteriós y esferehidor, y pera realisar son desitj
la calsa, a fi de que's cumpleixi la tradició
pagesa de que l'acte de calSar a un mort
porta un'altra mort. Aquest pensament passa
pel cervell del avi, diu ab poòtica y justa
(1) Aixit se deduheix d'un lucicle publicat pel l l i breter Fèlix Clòs, liluUt 3W/V;J CHliclii rt/trtnls a
robra t Dramas rurals t de Víctor Català
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frase en Víctor Català, «com passa un raig
de lluna per la clariana d'una selva primitiva».
La utomla» del Estrany es un prodigi de
descripció y de riquesa de llenguatge: l'autor hi demostía son profond coneixement de
la llengua catalana.
La f l dels tres es la historia d'un Tenorio
del camp, temut de jove, befat y apallissat de
vell, que mor miserablement ab sos dos antichs companys, un matxo y un gos.
Y Animes mudes, potser lo mellor del llibre, es la novela d'un pagès y una pagesa que
s'estiman malgrat l'odi que regna entre lluís
familias, Capuletti y Monteschi camperols; y
quin amor covat esclata dolorosament quan
ja no pot granar, però ab una poesia feréstega qu'arrenca llàgrimas, deixant una impressió al ensemps desconsoladora y barbre.
Ombrivoles quedarà com un model de
prosa en las Metras catalanas, pera delectació y orgull de llurs aymadors. Si las lletras
francesas tenen un Maupassant, las russas un
Turgueneff, las italianas un Capuana y las
americanas un Bieet-Harte, mestres de la
nouvelle, las nostras tenen un Víctor Català.
Al costat de la poesía castellana que podém calificar d'oficial, dedicada a enaltir las
glorias del pendón morado de Castilla o tan
sols a esbrinar trascendentals problemas filosófichs mitjansant encarcaradas octavas reales o fáciles quintillas, viu, ja fa moll de
temps, una altra poesia que té sas arrels en
l'ànima de las diferents regions que integran
l'estat espanyol d'avuy. Aquesta poesía ha
aparegut ab jovenívol esclat a Extremadura,
a Murcia, a Andalucía. Sos batechs primers
foren castellans: ni Bécquer ni Augpst Ferràn
(andalusos d'ànima) gosaren encara escriure
la llengua del poble andalús, per respecte,
sens dubte, a la llengua de Castella o per
despreci a\dialecto nadiu. Els fills d'Extremadura y Murcia han anat posteriorment abandonant aquests prejudicis, dedicantse a esciiure'l llenguatge de la gent del camp. ni
bon ni vulgar, ans al contrari rích y pié de
poesía, perque'l poble molt sovint té del llenguatge una intuició fondissima, de quina solen caieíxe'ls enfarfegats gramàtichs y académichs.
Ens han sugerit aquestas consideracions
uns llibres rebuts d'en Vicens Medina, escrits
en castellà'ls uns, en murcià de l'horta'ls altres. En Medina, escrivint en castellà, es un
poeta admirable; però al escriure en murcià,
resulta un poeta delicadissim. fresch, emocional, d'una senzillesa qu'encanta, d'un
sentiment de bona lley que sorprèn. Dels llibres d'en Medina qu'hem rebut (La sombra
del hijo, 1899; Aires murcianos, 1900; La canción de la vida, 1902; y La canción de la
muerte, 190.4), devèm alabar com el mellor (es
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una opinió nostra) els Aires Murcianos, llibre
d'una poesia encisadora, d'una adorable tcndror. Kncara que's tracti d'un llibre publicat
fa temps, no podóm resistir la temptació de
copiarne un frasment; nostre gust seria poder fer coneixe a nostres lectors l'obra complerta del exquisit poeta regional. Ilcusaqui
La canción triste:

„

D'tquel homlye extr»flo
que est» msllinica se urremanació,
la gente en un corro
s'apino al reor.
Páece que de tierras lejanas el p i í b e
dista aquí llegó;
tié la barba blanca,
los ojos azules y durce la vos...
líos ojos azules y hundios, que miran
que da compasiánl
Ue tóico lo c'habla
ni una palabrica siquiá se entendió;
pero entorna los ojos y, triste,
canta una canción...
¡más tristel . |más triste!...
icomo nunca de triste se oyó!
Mienta cosas cantando que náide
por aquello q'ice sabe lo que son;
unas palabricas llenas d'amargura
y oirás palabricas llenas de dulzor...
pero por el dejo tan triste, |tan tristel
llega al corazón,
y es verdá que nenguno lo entiende,
pero lloran lós!
Páece c'habla mentando su tierra
y quereres c'alll se dejó...
páece c'habla d'hijos y c'habla de nieto
y d ur^o c'al ciclo se llevará Dios...
y se esjarra su pecho en quejios
ca ves que se gUelve pa onde sale el sol
y se ve que se mojan sus ojos
y se siente que tiembla su vos.
Mocicos y viejos
sienten la canción
del tónico triste,
como'nunca de triste se o y ó ,
y es verdá que nenguno la entiende,
ipero lloran lós!

Aquesta poesía no es la mellor del llibre;
es la mós curta y per'xó la reproduhím. Ab
ella n'hi ha prou pera judicar a en Vicens
Medina y admirarlo.
Tambó hem rebut un exemplar de La Celestina, tragicomedia lírica de Calisto y Melibea, música del eminent mestre català Felip
Pedrell. Tractantse d'una obra que, segons
tenim entós, se posarà en escena durant la
temporada de primavera al teatre del Liceu,
aplassóm per'alashoras ferne un estudi tal
com requereix per sa importancia.
L'obra ha sigut magníficament editada
per la casa Dotesio.
Ijiclura bilingüe. Kxercicis per apendre dc
llegir en català y de llegir y traduhir en castellà els noys y las noyas de las escolas de

Catalunya, per Salvador Genis. Van precedits d'un encertat prefaci y de las principals
reglas fónicas pera llegir bé en català, y seguits d'una taula de veus catalanas homògrafaso d'igualescriptura, que'sdistingeixen unas
d'altras pel só de las vocals. Aquesta obreta.
tan important pera'ls noys catalans, acaba
d'ésser aprobada (cosa may vista!) ab Real
Ordre de - del present mes publicada a la
Gaceta, pera servir de llibre de text a las escolas oficials de Catalunya. Hem progressat,
donchs, desde'l decret d'en Romanones ensà,
ja que concedeixen a nostra) llengua la beligerincia sancionant explícitament son us.
¿A qué's deu això?íTal volta a haver comprés
la gent del centre la utilitat que pot reportar
y el dret que té a la vida l'obra del distingit
mestre y company de Catalanisme senyor
Genis? Confessém que'ns es difícil creureho,
y que més aviat ens incliném a atribuhir tal
acte de justicia a la circunstancia d'ésser ponent en el Consell d'Instrucció Pública un
català (tarragoní), don Agustí Sardà, director de la Normal central de Mestres. Felicitòm al autor y ens felicitém per la justicia,
qu'en aquest punt s'ha fet a la nostra
llengua.
Els següents paràgrafs qu'cscriu el senyor
Genis al explicar el per qué de son llibre,
mereixen ésser llegits y meditats, sobre tot
pels que fan versos.
E n las escolas s'ensenya solsament a llegir en castellà y, per lo tant, a pronunciar las Metras y las páranlas segons la ionítica d'aquest idioma, qu'es molt diferenu de la del català; y quan els nostres fills s'arriscan
a llegir llur parla nativa hi aplican, com es natural, la
dnica fonètica que coneixen: la castellana. Disfressat
aixis ab pronunciació forastera nostre hermós idioma,
se converteix en un llenguatge ridícul per lo estrafet y
afectat, fins al punt que ni català sembla; contribuhinl
en gran manera tan violenta desnaturalisació a que se
senti a dir massa sovint per fills de Catalunya, qu'es
revessa y de mal llegir la dolaa llengua que mamarem.
¡Es clar! |També resulta exlravaganta y aspra la castellana quan la fan malbé'ls catalans o'ls francesos ab
llurs respectivas pronunciacions!

Fugint del llot. Aquesta noveleta d'en Rafel Folch y Capdevila ha sigut publicada
per la biblioteca «Nova Catalunya», de quina
n'es el volúm IV. L'autor hi explica, en forma agradosa, els seus ideals politichs y sociològichs, molt avensats en abdós ordres
d'ideas. Llàstima que la part«literaria no estigui a la mateixa altura.
Precedeix a la obreta un prefaci del editor,
exposant la seva disconformitat ab tflgunas
ideas exposadas per l'autor, ab quina manifestació dóna probas de tolerancia, sempre
recomanables.
GERONI ZANNÍ;
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D E L'ANTOLOGÍA

p o s a t s e n v e r s o s c a t a l a n s per

GREGA

R. MIQUEL Y PLANAS (I)
II

L A E S C O L A D E PITAGORAS]

LA ESTATUA D E MINERVA
{Anònim)

( D i Sócrates)
^Afortunat Pitàgoras, del

Helic6

volguí:

Ditxosos temps ela de la Grecia amiga,

^quín nombre de deixebles a tas Uissons acut,

ditxosos sobre tol pera^ls poetas

el llum de ta experiencia havent triat per gufa

que'l temps present a dejunar obliga

en el gloriós estudi de la Filosofía?

y Uuylan ab la fam com vers atletas,

— Polfcrates de Samos, sabras-ho molt aviat:

tot tenint la miseria per amiga!

de tots ells junts que'n comptis no més que la meytat,
tindràs els que conreuhan la ciencia matemàtica;
aquells que a la Natura eternament simpàtica
llurs estudis dedican, forman un quart no més;
un setè solsament tan els altres després
qu'en silenci trevallan y en silenci meditan;
també, per fi, tres donas hi lincb que s'exercitan
en la sabiesa: Teania té por nom la més gran.
Velaquí la resposta qu'estavas demanant (2).
(1) Com no voldria que se'm prengués per altre, declaro de
bonàs a primeras que de grech no'n sé un borrall y que las mevas
versions catalanas. Tetas en presencia d'un lext francii que jo crech
literal, pretenen sols oferir al lector lo curiós dels cálenla a que donan
lloch els .inliquíssims problemas, no pas deixarli assaborir la Mnr
valúa dins la l.teratura clàssica. D'aytals problemas n'hi han tra*
duccions méi o menys lliures rn mollas llenguas modernas; en català no'n conech d'altras anteriors a las que jo he'fetas, y m'aconsola pensar qu'en castellà ni aquestas tenen per ara —R. M P.
(a) Aquest problema es l'epigrama XIV, • de l'Antologia pa*
latina qual manuscrit, degut a Constantí Cefalai en el segle x*
sigué descobert a la biblioteca d'Hcidrlbcrg per Saumaise en 1616
La resolució del problema s'obté per la equació:

E n aquells temps que dich, diferents d'ara,
l'ari donava per viure, y més encara.
Ho proba un fet precís:
la presentalla feta a la preclara
Minerva de sa imatge en or massís
per uns joves poetas; tol indica
que devían ser gent <lc casa rica.
L a Historia ho conta aixís, y encar fa m é s :
detalla de la estatua en parts del pes
lo que cada company hi hagué portat,
y es com segueix: tCaristios, la meytat;
Tespis, la octava part;.una desena,
el bon Solón; Temison, la vintena.
Nou talents qu'han mancat y la mà d'obra
són la part d'Aristodi, el qui res cobra,
car, ja que té d'orfevre la destresa,
l'ha esmersada en honor de la deèsa» (1)

(1) Versió lliure de la composició XIV, a de l'Antologia
Se resol per el plantejament de la equació:

+ 3= *
que un cop calculada, dóna:
x = 28 deixebles.
Efectivamenl;
La meytat dels 18
El quart dels a8
El setè dels iS..
Las tres donas
Fan el total dels deixebles

2 +

8

^

«o

^

+ 9

obteníntse:
14
7
4
3

• • a8

40 talents
El talent (táXavTOv) imiLit de pet usada per els grechi, equivaldria a una só kg. d'nvuy. També era'l lalent una moneda de
compte que, reprctentada per aquell prs d'argent, valia 6,000 drac
mai (SpáffLa) o 60 minas (/iva) uui 6,000 franch* d'avuy.
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5°

TEATRES
LA PISTA DELS RBVS O LO QUE VOLOUÈU
Twelflh Nicht or Vhat you will, qu'alguns
francesos y també'l senyor Capdevila han
traduhil ab aquell tilul, es una comedia de
Shakespeare quin objectiu principal es fer
riure. La faula, que's basa en la gran semblansa de dos bessons—germà y germana—
es bon xich pueril; y, encara que pera'l
gust modern massa deixatada, sobre tot al
final de l'obi a, dona lloeh a una serie d'equivocacions y situacions cómicas que prepara
y presenta l'autor ab habilitat e ingeni incomparables. Ademós d'aixó, ens admira la
comedia per la fina sàtira de tipos y costums, qu'endevinóm ben reals, y que posa
Shakespeare en ridícul ab gràcia extraordinaria. Sobre tot en la pintura dels tipos, fins els
més insignificants, s'hi veu la grapa del gran
autor inglés que burla burlando no deixa de
presentarnos un hermós quadro de vida humana ab tot l'esclat de las passions violentas, petitas miserias, sentiments delicats, vanitats, preocupacions, vicis y virtuts qu'avans
com ara l'han caracterisada.
E l públich va riure molt y de bon grat durant tota la representació, y en Gual y'l traductor mereixen un sincer aplauso per haver
donat a coneixe escènicament una de las
obras de Shakespeare que sols els erudits
havian pogut fruhir en el llibre. No es pas de
las millors, però na deixa d'ésser ben interessant.
La execució bon xich més cuydada qu'en
la sessió anterior, y, tenint en compte la immensa dificultat que las obras d'aquest
genre ofereixen als actors moderns, just es
confessar que'ls del «Íntim» se sortiren ayrosament de sa tasca presentant un conjunt
ben discret. Se distingiren en Sanpcre, molt
just durant tota l'obra; en Giménez, que digué perfectament el -monòleg de la carta,
en Puiggari, en Capmany y las senyoretas
Baró, Cazorla y Ferrer, si bé aquesta pecà
bon xich de monòtona.
L a decoració del quarto d'Olivia, deguda
als senyors Brunet y Pons, ben ensopegada,
y els trajos en general ben propis y richs.

Dilluns s'estrenà ! drama d'en Gual Misteri
de dolor, obtenint un èxit tan entusiasta com
merescut. Rn el número pròxim me'n ocuparé ab detenció. Per avuy me limito a felicitar a n'en Gual y als actors que representaren de debò un drama de debò.
EMILI TINTORER

E L PASSAT
— Killameva—vadirlisamare:—hasd'oblidarlo. No ho pot ésser el teu marit, no ho
serà may, aquell home. T'ha enganyat, ens
ha enganyat a lots, no t'ha estimat may,
may de la vida; es un perdut, un qualsevol...—
Prou ho sabia ella si l'havia estimada,
si la estimava... Prou ho sabia ella que no
era tot allò que li deyan... Y sufria, sentint
aquell munt de recriminacions, que may
acabavan, contra aquell home.
Si: els havia enganyat, més no a n'ella: a
la familia, a la cega familia; havia mentit
perquè la estimava, y aquella estimació'l justificava; havia mentit perquè ells ho volgueren, ho exigiren. Prou pena'n tenia'l pobre!
Prou li havia dit moltas vegadas que'l deixés, que no se'n recordés més d'ell, que tal
volta no la sabria fer felis, que no podria
darli tot quant desitjava, lo qu'ella's mereixia... Y ella li responia que ningú més la
podia fer ditxosa, que fins veyentlo miserable l'estimaria sempre y partiria ab ell las
privacions y la miseria. —{Què valen totas
las riquesas comparadas ab un amor com el
nostre?—deya.—Si ja no puch ésser de ningú
més!.. M'ho diu el cor, la conciencia!...—
—No t'apuris; al seu lloch un altre — li
deyan. E l dirho ray! Poch ho sabían qu'era
tota seva!... Y si ho sabían, vivían ideas
prou migradas pera fer el desentès, pera passar per tot... Quin fàstichl
—Escolta als que't volen bé—li repetían
a totas horas. — Pots trobar més, molt
m é s . . . — Pobra mare! pobras germanas!
No's recordavan de lo qu'havían sigut; no
volían recordarsen, « Pots trobar més. »
Un cor noble y generós, un nom honrat, una
inteligencia clara, un gran amor al trevall,
era poch pera ells. «Pots trobar més.» Si:
podia trobar qui soportés y sobrcpujés aquell
luxo exhorbitant que, sense base, s'havian montat de cop y volta, creyent qu'ab
ell y son naixent orgull podrían ofegar la
olor aspra del suhor de quan no eran més
que senzills trevalladors. Però, malgrat sos.
esforsos, en sos actes, en son parlar, fins en
sos vestits a la derniére, hi traspuhava la
olor del magalzém. el recort de son passat de
trevall y honradesa. Y aquell sagell que sols
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la mort podia arrencaries, del que podian
Cnorgullirse, els encongia.
Ella era feble, y a-la fi'ls escoltà. Plorà
molt, de moment, la pèrdua d'aquell amor,
servant la ferma convicció de que cap mós
podia, ni tenia dret a substituhirlo; després,
ab ubriacaments d'alegria forsada, tractà
d'ofegar el trist recort; mes arreu aquella
imatge estimada se li apareixia muda y freda, ab el bras aixecat amenassador y l'index
est¿s com clamant justicia. ((Soch el teu
espòs», li deya una veu secreta, «soch el
teu espòs!» Oh! Aquella veu! Quina fredat li
feya! Semblava que venia de lluny, de
lluny, com una bufada d'ayre fret y tallant
que li glassava'l cor. Y la sentia sempre,
cada cop qu'en sa boca s'hi dibuixava un
somrís, cada cop qu'en sos llabis hi esclatava una rialla... Si en sas orellas hi ressonava una paraula d'afecte, qualsevulga afalagadora paraula, ia ohla envolta ab el ressò
d'aquella temuda veu. Quina agonia!
—¿Encara no? — li deya sa mare veyentla
corsecarse.— Ohl Malehit sigui! iN'o'l puch
perdonar may. jNo'ns ha robat la tranquilitat? Donchs mal repòs tinguil —
Havia passat un any: un any de lluytas ab
el recort, un any de lluytas pera ofegar
l'ideal somniat... Y l'ideal no moria, no podia morir.
—No obstant, he d'oblidar—va dirse un
dia resoltamcnt, esperonada per la familia y
creyent que un nou amor resoldria l'antiga
y encara oberta ferida. Mes sa concienciaos
revoltava ab irat crit, dihentli: «No't perteneixes!» Volia fingir, y la mentida li feya mal
a l'ànima.
—No's casarà,—comensavan a dir las amigas.—No trobarà qui la vulgui... Y donchs,
íhònt es anat tant d'orgull?...—se preguntavan entre ellas ab cinich somriure, al vóurela abatuda.
—¿Que no'm casaré?—repeti un jorn maquinalment.—¿Que no'm casaré? — Y'ls ulls
li brillavan y esbufegava de coratge. Moments després, ab resolució y convenciment,
barbotejà:—Oh! Si, quc'm casaré! Mal que
os dolgui!... Ab el primer que's presenti,
sigu- qui sigui, vingui d'hont vingui!...—
Li havian ferit l'amor propi, el seu orgull
de dona, y n'hi havia prou ab això per'ac-
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ceptar la lluyla: una lluyta sense treva, de la
que per endevanl sabia que, vensuda o vencedora, sempre n'eixiria victima.
—Ab el primer que's presenti, sigui qui
sigui, vingui d'hont vingui!... — tot sovint
. ab fe's repetia.
Y aquest no trigà a presentarse.
Acostumat a la ciutat, la vida de població,
anch que fos bona, l'aburria. Necessitava un
passatemps, un modo de matar las horas
sens embraiirsc. De gust refinat, necessitava
especials emocions. L'amor las hi oferia.
Era jove, rich, elegant. No necessitava més
l'ambició d'aquella dona. Podria satisfer
els desitjós de la familia, aixafar a las serpetas... Triomfaria. Interiorment somreya de
satisfacció, fins fruhia una ti anquilitat relativa: podia oblidar.
Sabia que no l'estimaria may. però podia
mentir... podia fingir...—No, no hi llegirà
may aqueix home en el fons de ma conciencia— va dirse. Ofegaré las llàgrimas, moriré
beventlas en secret; seré impenetrable. ¿Un
pervindre dolorós?'... Bah! No vull pensarhil
— Y aixis volia ofegar l'avenir avans de nàixer, com ho feya ab el passat viscut.
i S'estimavan ? Problema indesxifrable.
S'ho deyan, s'ho repetían cent voltas al dia...
Remés.
—Si'm deixessis moriria, me mataria!—
deya ella temerosa de pérdrel y veures befada.—Si ho sabessis, còm t'estimo!...—seguia, abandonantli las mans qu'ell besava
foll de desitjós. — ¿Y al altre?... — a voltas
li preguntava; y ella, ab gravetat, li responia — No l'he estimat may; l'aborria; me
l'imposavanl — Y's llensava en sos brassos,
y'l besava mecànicament, sense passió, sens
ànima. — ¿Ets ben meva? — li preguntava
ell frisós y acalorat, atrayentla ab energia.—
Teva, tota teva, no més que teva! — li responia, fingint lo qu'en altres temps ab sinceritat repetia boca sobre boca y xopa de
suhor. — íY tu meu?... — Tot teu, vida meval — Al impuls del instint carnal ell frasejava; y tot seguit la serenitat, la fredor d'ella
s'imposava. L a repugnancia que la proximitat d'aquell home li inspirava era sa millor
guarda.
Y aixis vivian, reproduhintse aquestas escenas fins a lo infinit, a totas horas; volent
ella, pels estímuls de la carn, dominar, ano-
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rrear millor dil, l'esperil y la conciencia
d'aquell home. Y ho logrà, cl conveili en un
esclau que l'adorava ab follia, en son amor
de mascle; y fruyl d'aquest amor n'eran uns
gclos terribles, tristos gclos que's revinclavan potents contra l'ideal, contra'l passat
d'aquella dona.
—Ser6 impenetrable—s repetia ella ab
fermesa de voluntat. Y era que, inssgura de
si mateixa, 's deixava dominar per un temor
fondissim de veure eixir el passat d'entre la
fosca. — Seré impenetrable! — tornava encara, dubtant cada vegada rr és de que la
forsa de sa voluntat fos prou per'.aturar el
curs d'una lley fatal. Per això vivia en un
etern neguit, fret y esglayant com del qui
espera la mort, y anava neulintse, corsecantse, capdellant de dias y de nits aquella dèria.
— ¿Per qui no'ns casòmr . . — va dir un
dia a n'ell ab accent de tendre retret, sorprenentlo en un agut periode de crisis amorosa.
— S i , prompte, tot seguit, ara mateix, si
vols... — li respongué ell boig, exaltat, casi
sense darsen compte. Ella'l besà fredament
al front, y somrihenlli agrahida, l'enretirà
lleugerament de si; mes ell, prenentli'l cap
entre las mans. estampà en sos llabis un
petó llarguissim. Y després apropà sos ulls
als d'ella, y's quedà esguardant fit a fit el
fons de sas ninas, que brillavan ab reflexes
verdosos.
La mirada penetrant, ullprenedora d'aquell
home, li produhia un vértich esgarrifós, y
sentia sbbre d elia'l pes d'una sugestió a la
que no podia suslraures.
Y passaren bona estona mirantse fitament,
muts. astorats. Però aquell home l'anà estrenyent, estrenyent ab sas mans nirviosas,
com volent fer més segura y penetrant sa
mirada, com volent descubrir tot el passat
d'aquella dóna .. De-prompte una vibrant
punxada al bell milj del cervell li arrencà a
n'ella un xisclet agudissim, llarch y aterrador. Tot seguit se portà al cap las mans
crispadas y tremolosas, mentres alternativament se tancavan y obrian horrorosament
sos ulls.
Després quedà abatuda en el solà, replegada en si mateixa. Semblava que dormis.
Probaren de tocaria, de cridaila... mes.afermada en son lloch ab inconscient tossuderia,
ni's movia ni tan sols els mirava.

—^.Plora? .. Millor, val més aixis—digué'l metge ul cap de bona estona.— Deixéu
que plori- senyal de que sent.—
Poch a poch semblà que la llum entrava
en aquell cervell que, per espay d'algunas
horas, havia restat condormit; mes era d'un
modo lleu, casi imperceptible, lil passat haviareviscut, bategava a dintre seu mostrantse
ab tota sa cruesa. Y aquell home havia llegit
en ell, l'havia penetrat (ins ul fons. Per això
la mirava d'aquell estrany modo que li íeya
por, que l'aplanava. Per més que la refugis,
sempre la trobava lita aquella mirada; y
aquell cinich somriure no'l podia sufrir.
«Impura, meretriu, bagassa!» li semblava
sentir en tots els remors, en totas las veus
de la natura. «Impura, meretriu, bagassal»
creya llegir en cada ull qu'en ella's fixava... Y s'hi fixavan tots! Y cridà desaforadament — No'l vull, que se'n vqgi! Aneusen
tols, tots ben lluny! Deixeume sola!... — Y
la deixaren sola ab sa conciencia que ¡a agonitzava.
Passats uns quants jorns, la calma havia
retornat, mes era una calma que semblava
un preludi de mort.
La casa ha esdevingut un sanatori envolcallat en una nit eterna. Las ponas y linestras sempre son clonas. To es humit, tot fa
olor de floridura. Allà las miradas son fredas, las páranlas se glassan a flor de llabis...
Sembla un casal malehit de Deu y abandonat
dels homes.
Prop la llar, una vella ab cara d'òliva va
mastegant oracions tot fent bacaynas; més
enrera un grupo de dònas ¡ovas—joventut
avans d'hora marcida—van pregant també a
Deu, al Deu just, al que perdona; pregan y
al ensemps malcheixen a un home.
De tant en tant, una figura ombrivola apareix al llindar de la porta. Sa mirada es poruga y a la esquitllenta; son pas recelós com
si caminés per entre còdols, y de sos llabis
sechs y deprimits com els d'una vella, n'ix, en
un sospir, com un clam etern:—«No puch
ésserde ningú més: m'ho diu el cor, la conciencia!...»—
JOAQUIM KOSSKLI.Ó Y ROIIKA

JOVENTUT

53

LA UNIÓ CATALANISTA
A LAS ENTITATS ADHERIDAS Y A LAS SOCIETATS Y CORPORACIONS
D'ESPERIT VERAMENT CATALA
A Junta Permanent de la Unió
Catalanista moguda pel gran
desenrotllo y per lo complexe
de las manifestacions que mostra lo renaixement de la nostra
nacionalitat, y contiderant que
al transformarse aqueix gran escloi de renaixensa en acció catalanista ••'in observan grans de*
ficiencias per mancarhi sovint modalitat nacionalista
ben determinida y, sempre, la forsa y la empenta que
sols s'obtenen organitant las energías que impulsan
ver» un mateix ideal; atenent al estat de deanacionalisació en qne's troba la part de nostre poble indiferenta
o contraria a l'assoliment de las aspiracions del nacionalisme català; y fonamenlanlse en l'apartat e del article 17 deh Estalutf, creu qu'e» cumplir ab lo me» important dels devers que la representació que té li imposa, dirigir»e a la» Entitat» adherida», a la» altra» A»»ociacions catalanistas y a la» Corporación» y a la» Socie- •
tad naacudas per l'impuls del renaixement de la nostra
Catalunya, pera que coneguin lo pensar d'aquesta Junta
respecte de la situació present de la societat catalana, y
las ensenyansas y la experiencia que ha tret de l'acció
que rea'isan y dels efectes que determinan la» diferenta» activitat» del moviment catalanista, y pera exposárlashi'l criteri que opina ha d'és»er l'ámma que mogui y
dongui carácter ben precfs a l'acció social del Catalanisme.
No ha de reivindicar aquesta Junta Permanent lo
dret que té de judicar la» manifeatacion» aocial» y política» del nostre poble, perqué c» dret que pertany á
tot» los catalans; me» >í fa conatar qu'en l'estudi y en
l'imerpretació del» fet» y fin» al deduhir conclusions
que assenyalin orientació, prescindeix en absolut d'in»pirarse en altres aentimenls que no sían l'amor a Catalunya y al» nostres germans de Patria, y sobre 101 al»
que'ns hi lliga lo lluytar per l'aspiració catalanista. L a
Junta Permanent vol fer nacionalisme, vol fer Patria, y
vol congregar voluntats agermanant, y determinant que
lo substancial y lo fonamental acoblin tota» las activitat» del Catalanisme militant uninlla» en lo criteri nacionalista; no vol ferir sentiment» per»onal9 ni vol
allunyar los uns dels altre» al» que bregan per l'ideal
comú de la renaixensa social j política de la nostra
Catalunya. l l a de dir, peró, que'l» »cntiments de ger-

manor, la llealtat y'ia bon» intent» que la dirigeixen,
no poden pa» é»ser impediment pera expuur ben «encera la veritat, ni pera sostenir ab fermesa la veritable
doctrina catalaui·la Alxó's propo»a aquesta Junta: no
amagar la venial, diria ab paleaa bona inlenció y in»pirarse, sense mancarhi a cap instant, en la germanor
catalana.
Ucu» aquí l'ciperit d'aqnest manifest; heua aqui l'eaperil de l'acció que aquesta Junta ha d'execcir en lo
comé» que li han delegat lo» elements de la Unió Catalanista.

•••

Arreu se manífesia cada cop més que no es pa» infiuciuosa I acció que'l renaixement catalanista realisa
al nostre poble: mea lo patriotisme exigeix dir ben clar
que adhuch essent imporlanu en tots conceptes lo» resultats obtingui», 110 corresponen a las energia» esmersada», y que »'lia d'anar de dret a conquerir pera Catalunya al» nombro>u»iins que per inúilercncia o per
desviació del» llurs sentiment» aou lo gros ob»iacle que
impideix la imposició de las reivindicacions nacionaImas.
L a sola y ünica causa de la que'n devenen tota» la»
deficiencia» y tots lus delectes que arreu s'observan al
nostre poble, es la dcsnacionalisaciú dels mdilercms y
dels desviats, l.os indilerents, malgrat lalsas maiiileilacion» d'aciencial», de rellexiu» y d'eiaer dirigiu per sentinienls aenotus que'l» apartan de lo que'n diuhen lluylas pulilicas degradanis, son individuus que sense
adonarien, 0 A gratcient, han esborrat del llur esperit
lot lo que pcrsonalisa y obliga • considerarse element
actiu d alguna aspiració social, mostrant gran insemibililal pera tol lo que no's tetereix u la llur conveniencia; lus altres, lus desviats, son lus actiu» que per un
malenlé» y perquè al llur esperit la venial nu Ü| ha
destruhil erro» de concepte, falaas intcrprclaciun» ile U
realital histórica y natural y exa.taciun» de tentiments
rcgres»ius, se muuhen y actúan adulerals per un ideal
abstracte y mancat de vida, que no pot sausier cap
necessitat del home, ni de la colectmiai, ni es la concreció de la linalilat vers la qu'evoluciouan los mdividuus y'l» pobles. T o u la vida subjectes, un» y altre», á
la descatalanisació y la desmoralisació colectiva, sense
que l'acció catalaniMa en lo seu aspecte social y liumá
s'hagi intillrat ni un instant als llur» esperit»; cntu»»udit» en resistir al renaixemeot catalí per la contradicció
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purament poUtica qu'en nom del Caltltnisine s'ha
oposat al llur aeniir, aegueixen essent lo lerrer social
hont las accions desnacionalitadoras bi viuhen y s'hi
desenrotll.iii pera espandirse per tou la nostra Catalunya.
O r la desnacionalisació ne devenen totas las deficiencias y anormalitats, que arreu se manifeitan á la
vida social del nostre poble. Per la desnacionalisació
no mouhen al poble català las qualitats y virtuts individuals, de familia y socials, fonament de la nostra
personalitat itnica; per la desnacionalisació s'ha impedit lo desenrotllo d'activitats y d'cnergfas qu'empenyen
als pobles vers lo perfeccionament individual y colectiu; pfr la desnacionalisació es feble l'acció d'assimilar
In gentada inmigrant, qu'encomana á tots los estaments usos y costums de poble decadent y regressiu,
anantie de dret i convertir en inconscient, viciosa, impulsiva y fins sanifuinaria, á la personaiitat catalana;
per la desnacionalisació las activitats económicas del
Irevall y la riquesa sols tenen per objectiu inmediat
l'ulilitarisme sensualista; per la desnacionalisició los
esperits se llevan la dignitat personal, defugen las aspiracions enlayradas y son refractaris al ideal humà que
es indispensable i la evolució normal dels homes y de
las societats; per la desnacionalisació la vida social se
troba seguidament trasbalsada, se ilisgrega cada «op
més, imposantse la desviació moral per la progressiva
desorganisació social del nostre poble, s'impersonalisa
l'individuu, regredeix la colectivitat, y no's cumpleixen
los inexcusables devers que imposa la solidarilat catalana, mancant á la nostra Catalunya lo perfeccionament moral y'l benestar general que devenen del armónich conviure dels cstamenli y que provenen del amor
que agermana y de trobarte la colectivitat organisada
com li pertany per la seva personalitat nacional; organisacló nacionalista que determina'l perfeccionament
y'l benestar del individuu, perquè afavoreix la normal
evolució de la nacionalitat governada y dirigida, en la
seva vida colectiva, pels principis humans y progressius que regeixen la vida lliure de las societats históricas y ns turáis.
Malgrat la esmentada desviació nacional y social del
nostre poble, s'ha de tenir fe en la virtualitat de la a s piració catalanista y s'ha de possehir la convicció ferma de que á Catalunya no hi han, ni poden harerhi, esperits irreductibles pera la Patria, deixada de banda la
minoria d'escéptichs y d'egotstas que arreu li tots los
pobles y A totas laa societats ion mostra de la imperfecció humana, y impediment perdurable a las accions socials generosas, humanas, progressivas y perfeccionadoraa; y si s'ha de reconeixe que aqueixos irreductibles
son grans culpables de pecats desnacionalisadors y antisocials, cal dir que'ls veritables aymants de Catalunya,
los moguts per la aspiració nacionalista, no han pas de
condempnar irats als que per inconsciencia fan mancament á Catalunya y son obstacle al perfeccionament
social del nostre poble, ni'ls han de contradir ab rancúnia ni han de combátrels implacables com ha de ferse
ab las causas seculars de la desnacionalisació catalana,
sinó qu'han d'estimarlos pera redimirlos, han d'acostarshi ab amor y esperit generós, ab lo decidit propòsit
de reconquerirlos pera la nostra nacionalitat, deslliurántloshi pensar y voler del erro y la desviació que'li
encega y'ls malmena, y féntloshi esbategar los sentiments en la germanor catalana y per l'amor al nostre
organisme nacional, a la nostra estimada Catalunya.

I

Perque'l Catalanisme es una acció social forta y robusta y que posseheix gran virilitat, tot essent enérgich,
eaquerp y fins amatent á la lluytu enfront de las causas exóticas de la desnacionalisació catalana, ha d'esser
manyach, atractfvol y corprenedor pera conquerir la
voluntat dels nostres germans de Catalunya. L a nor-

malitat del pensar, la fortalesa de la voluntat y'ls sentiments ben intencionals se manifestan sempre ab amor
y ab generositat; los odis y las malvestats socials provenen de la degeneració, de la regressió de las coleciivitats, y assenyalan que >'acosta la mort dels pobles. Lo
Catalanisme es vida, es sá, es fort, es renaixenia: per
aixó, pera reconquerir als desnacionalisats, sols poden
móurel sentiments amorosos, sentiments que uneixen,
sentiments que orgamsan, sentiments que promoguin'
la vida nova de la nostra Patria.
L a desnacionalisació sols ha sigut combatuda indirectament pel renaixement literari y artfstich, per la
propaganda catalanista y per la lluyta electoral.
L o renaixement literari y artfstich, si ni seu principi
fou impulsat pel verb nacionalista, encara que ben ingenuu y poch conscient, més tart, y aobre tot ara, que
ha pres tanta volada y ha assolit remarcable perfecció,
se ressent de la inconexió de las activitats catalanistas,
y per aixó es perquè sense mancarli calilai catalana no
es pas ben bé mogut per l'esperit nacionalista, mostrantse ab tendencia al dilelantisme y, per tant, d la
exagerada individualisació personal ó colectiva, que si
es un gran perjudici pera l'acció de renaixensa que ha
de realisar al nostre poble, es també un obitacle pera'l
desenrotllo y perfeccionament de la literatura y del art
de la nostra terra. Per la disgregació del Catalanisme es
molt restringit l'ambient social en que han de viure las
complexas manitestacions artísticas y literarias de Catalunya, y per la mateixa causa se troban subjectas á
injusticias en l'apreciació del llur valer y del esfors
que representan, de lo qae'n devé qu'en compies
d'ésser mogudas per la emulació nacionalista, ho son
per la competencia de colectivitats y fins d'indivlduus.
L a disgregació del Catalanisme militant determina la
disgregació del nacionalisme literari y artfsticli, y es
causa de que sia ben teble l'acció d'aquest al nostre
poble, essent aixis que hauria de ésser vigorosa y poterna, per ésser la que ha de remoure'ls sentiments patriótichs y ha de fer renaixe la personalitat catalana.
L o Catalanisme no deu oblidarho may, essent dever
imprescindible afavorir y donar vida ab generositat nacionalista á tot lo que sigan exteriorisacions individuals
y socials de la nostra nacionalitat; cal pensar sois en
Catalunya, deixant pera sempre més de banda parcialitats, y proposanise que'l Catalanisme, en lo sentit moral, integri y protegeixi totas las manifestacions de la
renaixensa de Catalunya. Aquest decidit apoyo y protecció pera tot lo verament català, no exclóu notarhi'ls
defectes que hi hagi y exercirhi l'acció correctora que
sia indispensable, si's fa ab bona fe, ab esperit de justicia y ab amor; que lo que desencoratja, desorganisa y
desnacionalisa no es la crítica serena y amorosa, sinó
l'apreciació injusta, la parcialitat y'la calificatius poch
cultes, que provenen sempre d'antagonismes personals,
de flaquesas de la vanitat y de la desorganisació deis
elements catalanistas, que tant de mal ha fet y fa á la
causa de Catalunya.

(.Acabará)
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malas pasiones, derribaría con su piqueta aquellas imágenes que usurpan hipócritamente su representación.

El governador ha prohibit la manifestació
pública que's projectava pera la inauguració
de las obras del monument al gran patrici
doctor Robert. No'ns estranyan aquestas
prohibicions en un Estat tan regressiu com
aquest, en el que sois se toleran las expansions dels enemichs de la llibertat, dels que
volen tiranisar al poble no permetent que
tingui cap més voluntat ni cap més sentiment que'ls qu'ells li imposin. Ens referim
als que organisaren manifestacions tan sorollosas com la de la Casa del pueblo; ens referim als catalans (!) de La Publicidad que
diuhen estranger al doctor Robert, aquell
home de temperament lliberalissim, fill de
catalans y naturalisat en nostra terra, en la
que hi desenrotllà sa feconda vida d'abnegació y sacrificis pel prohisme. Ens referim als
homes de La Publicidad, que desde las planas de son periòdich han aliat una volta més
a las massas pel carai del salvatgisme, excitantlas a destruhir el monument que s'aixequi a aquella gran figura que tant d'honor
fa a la ciencia y a la patria.)

No creyém que's puguin escriure més falsetats ni més calumnias en més pocas radias;
no sabém fins a quin punt las autoritats doblegarán el coll devant d'aytals insolents
amenassas; no capim que las pugui tolerar
per gayrc temps el bon poble barceloní. E n
quant a nosaltres, els que ab tanta mala fe
califica de separatistas La Publicidad, sois
responém dihent:
¿Quí parla?
Parlan els separatistas de la veritat, del
dret, de la llibenat; parlan els separatistas
de la decencia política y de las sanas habituïs y aspiracions populars. Y realment, tenen rahó; també nosaltres som moll separatistas: ¡estém tan distanciats d'ells!...

Per sort el poble no'ls creurà, pcrque'l poble'l forman familias, y rara es la familia
catalana que no deu a n'en Robert, en la persona d'algún de sos individuus, l'agrahiment
que's mereix un apòstol de la ciencia y un
missatger de salut. No la obehirà'l poble
excitació tan cobarda. En cambi, cl govern,
indirectament la sanciona al disposar que'í
governador de Barcelona prohibeixi una tal
manifestació de cultura com la que'ls catalanistas projectavan pera honor de la nostra
terra. Cert que també'l govern ha manat
prohibir la manifestació que anyalment celebravan els republicans al dur coronas als
seus companys enterrats a Sarrià. Però això té
pera nosaltres un sol caràcter: el de dissimular una injusticia ab un'altia, donant la rahó
als que creuhcn que'ls vers enemichs del poble, els agitadors a lo Lerroux son els principals colaboradora d'aqueixos governs d'ordre (!) que mantenen en perpetuua pertorbació'ls drets públichs dels catalans.
Si es que's tracta de combatre de nou al
Catalanisme diguis clarament, fassis cara a
cara, y no se'nsenganyi ni se'ns tracti d'imbécils com hi tracta La Publicidad & las massas
a qui adula tot embrulintlas.
Diuhen aixis els agitadors-publicitaris:
Si por caso inaudito la mayoría republicana del
Ayuntamiento de nuestra ciudad cerrara los ojos hasia
dejar pasar esta iniquidad, si el gobernador civil, olvidando su representación, dejara sellar la frente de Barcelona con este estigma de las aspiraciones separatistas;
si, en una palabra, fuese posible que llegase á construirse
esa base que no es un monumento para Koberl, sino el
símbolo del separatismo catalán, nos quedaría la consoladora esperanza de que el pueblo, ese pueblo que
ejerce de gran justiciero en este decadente período de

No acostumém parlar de las obras execuladas al teatre del Liceu, quan no's posan
en escena per primera vegada; avuy fem excepció a favor de Garin. Y'n fem excepció
perqué Garin (que conté algunas páginas inspiradas y altras ben conSiruhidas) es, a més
de mollas altras cosas, un ateniat a la bellesa
de la célebre llegenda montserratina, una de
las raés amigas y poéticas tradicions catalanas. L a primera victima de Fcreal (llibrelisla; y Bretón (músich), es el comte de Barcelona Jofre'l Pilós, a qui posan aquells en
ridicul a cada pas. Las figuras históricas
s'han de tractar en l'art lirich-dramàtich ab
gran encert y sobrietat: hauria pogut en
aquest cas servir d'exemple La manera còm
presenta W'agner en Ix>hengrtu al rey Enrich
l'Aucellavre. També quedan en situació ridicula fra Gari y Riquilda(en l'òpera Witilda),
personatges mixtificáis que destruheixen el
caràcter de la llegenda. Aixis mateix el medi
ambient de l'acció no té res de català, Tampoch ho es la música: no vol dir res intercalarhi dugas melodías populars, La Cativa y
La /illa del marxant, y una sardana (una sardana bailada a Montserrat en el segle x) que
no pot compararse ni com sardana ni com
música a la l>ubilla Empordanesa y a tantas
altras!
Finalment: Garin que provocà elogis fóra
de mida, puig s'arribà a comparar a son autor ab Beethoven y Wagner; Garin, ab tot y
reconéixeli las qualitats que li havém reconegut antetiorment, no es raés que un mostruari musical molt ben assortit, desde la
primera nota del preludi, caricatura del
vorspiel wagnerià, fins a la darrera nota del
quart acte. Hi apareixen Gluck, Moiart,
Beethoven, Gounod, Weber, Verdi y sobre
tot Wagner; Wagner, de qui escrigué'l mestre Bretón alguns anys després d'haver escrit
Garin: Wagner pasará como pasó Kossi'ni.
Oh ingratitut humanal
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El ((Centre Escolar Catalanista» ha rebut
la següent carta del diari de l'aris A.e C r i du
Quarlier, que traduhida al català, enlrealtras cosas, diu lo següent:
«Le CriduQuattier, journaldes Eludianls,
32, Rue Denferl, Roberau, V ' . Ar.
«Paris icde Janer de 1904. —Estimats companys: Un grupo d'estudiants de Paris, estianyats dels remors que aquí corren, que
fan sospitar que'ls espanyols que's passejan
en aqueis moments per Paris son molt poch
estudiants, m'ha encarregat que vos demani
alguns datos sobre aquest assumpte. •
»Reb6u, estimats companys, el testimoni
de nostra millor amistat.—M. Llucien.»
De lo exposat en la precedent carta se'n
deduheix el concepte que als estudiants francesos ha merescut la Comisión Escolar Española. Creyèm, donchs, inútil lerne cap comentari.
Al «Foment Autonomista Català» va donarhi el president de la Unió Catalanista doctor Marti y Julià una important conferencia
el passat diumenge. En ella estudià'ls dos
grupos que determinan els dos grans moviments, politich y social, dels pobles: el primer utilitari, el segón altruhista. Conlorme'ls pobles se van civilisant, els individuus
o colectivitats que persegueixen un fi immediat, 0 sian els que representan el moviment politich, se veuhen precisats a posar en sos programas quelcòm que reporti
bé a la societat. E n quant a las colectivitats
e individuus de caràcter social y altruhista,
son tan complexes, que sovint sas activitats
se confonen y no cumpleixen la finalitat de
normalisar la vida dels pobles ab un bon
desenrotllo, ab unaevolució benregularisada.
Aixís tota acció social, pera ésser perfecta,
deu tenir.tres fonaments, la historia, els fets
naturals y el medi ambient en que's viu; y
aixis el Catalanisme pot organisarse y cumplir ab fruyt sa missió perque's basa en fonaments històrichs, en fets naturals y en fets
del Estat. E n la historia hi troba comprobada sa- personalitat actual, que ab el temps
no ha fet més qu'üvolucionar, empetitintse
darrerament mercès a l'acció politica del
tíslat. lo qual ens ensenya que nostra decadencia's deu a influhencias exóticas qu'han
pogut desnaturalisarnos fentnos perdre las
costums propias. Els que diuhen que'l sentiment patri perjudica al bé de la humanitat,
es que confonen l'amor als grans Estats ab
l'amor a las nacionalitats naturals, qu'es la
extensió del amor que sent l'home per si mateix, alcansant el medi que'l volta. E s , donchs
un sentiment natural, no un idealisme perniciós: y els autonomistas ja sabém ben bé que
nostres actes y sentiments no s'han de basar
en principis ideològichs, sinó en fets natu-

rals. Quan s'han debilitat els fets naturals y
s'ha aumentat l'acció politica es quan han
decaygut els pobles, y aixis li ha passat a«Catalunya. Per lo tant. si volém assolir el fi
que'ns proposòm, cal determinar ben bé la
personalitat catalana y la dels catalans, els
quals tan promptes coneixen s'individualisan, van llensant els vicis contrets y's perfeccionan.
E l doctor Marti y Julià acabà sa disertació
ab las següents frases, que varen mereixe
grans aplaudiments de la nombrosa concurrencia:
Cal que ja desd'ara'l Calalanistne estableixi una organisació perfecta, una disciplina nacional, pcrque'l dia
que ta'utonomía s'implanti no vingui cap tronlollamcni y no hi hagi violencias. A diferencia dels partits
polítichs que no's preocupan d'això, perquè per'arribar al fí, que es la consecució del poder, ae valen de la
forsa, nosaltres no tenim més forsa que la organisació.
No us deixèu guiar per altras accions que las que
surten de la naturalesa. Cal fer catalans conscients, y
quan ho sían, y sfan catalanas totas las energías y manifestacions, art, literatura, trevall, etc., alashoras es
indubtable que qualsevulga acció política se estrellará
contra'ls fets naturals Alashoras hi haurà'l verdader
renaixement de Catalunya y tindrem aprop sa llibettat.
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