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PER LA COMPLEXITAT
KR ésser el narionalismc
català un moviment social determinat per l'eshategarnormalilela vida
d'un poble, se manifesta
deslliurat de les tares
atàviques y de les accions regressives que caracterisen a les aspiracions pol(ti<iues y sociològiques plantejades en els programes encarcarats de les oliganiulcs polítiques o eixides de
lucubracions de neuròtichs y d'abstraccions delirants de mistichs socials. V no es pas perqué
no's realisi seguida acció ab el propòsit d'inlilirar en el nacionalisme català aqueixos apriorismes conceptuosos, sens arrels en la realitat y
disgregadors, que'ns dicotomisanen en dreta y
esquerra, que'ns desorganisaríen encara més,
que'ns llevarien la empenta vital que'ns fa anar
avant y que convertirien el Catalanisme en vulgar acció política y afavoririen la perduració de
la impersonalilat de ('atalunya y, per tant, de la
política centralisadora y uniformista del Kstat.
Kl nacionalisme català, no obstant, resisteix, y
resisteix ferm, aqueixa acció desorganisadora, de
una banda periple es incompatible ab la naturalesa biolúgií a social del Catalanisme, d'un'alira perquè pressent, endevina que ab la excusa
d'organisar forses se va de dret a intentar l'anorreament de la nostra renaixensa nacional.
Les organisacions colectives fonamentades
tan sols en les abstraccions ideològiques de la
consciència humana y en els sentiments més íntims dels homes, són pertorbadores, impedeixen
la diferenciació y l'cspamliment de la vida nacional, són obstacle peral desenrotllo de la civilisació, determinen intransigències, fanatismes,
odis y Uuytes implacables, sotmeten la societat
a la tirania explotadora de Ics oligarquies y són
el més gros impediment pera que s constituhei
xi, visqui y actuhl la consciència nacional, car
afavoreixen el subsistir de diferentes consciències colectives, y per tant la disgregació de la
síntesis nacional, de la nacionalitat. I.es organi

sacions colectives fonamentades en les funcions
socials, en les activitats especials dels individuas, en les modalitats bio-socioK giques dels
elements que les constituheixcn, són congregadores d'energies, organisadores d'activitats, determinen evolució de perfeccionament, agermanen als homes, deslliuren a la societat de la política d'ofici y de les malvestats dels antisocials y afavoreixen la constitució, la vida y
l'acció de la consciència nacional, qu'es manifestació de l'armònica varietat del pensar y
sentir dels homes, car el conviure dels esperits
en la organisació colectiva per funcions socials,
els imposa seguida relació, mutua tolerancia,
devegades fusió de sentiments y d'idees, pera
l'assoliment del objectiu comú, que no es altre
que la vida normal de la nacionalitat.
Oh, els classificadors y definidors de consciències! Quina tasca més sen/.illa, més elemental,
més d'homes primitius] Cóm mostren la llur impotencia! No poden passar dc dos, de dicotomi
sar, de dreta y esquerra, de comptar ab les
mans, car a comptar ab els dits ja no hi arriben
perquè comptar fins a deu ja seria massa complexe. Kls homes menys civilisats, els més endarrerits manifesten impotencia enfront de la complexitat. Tenen devant dels ulls objectes a dotzenes, a centenars, a milers, y no'ls percebeixen
pas en el sentit de quantitat! són enteniments
primitius que no capeixen lo complexa. I.o mateix passa als que pretenen que'l Catalanisme's
divideixi en dreta y esquerra: al voltant d'ells,
en la nostra societat catalana hi ha tantes consciències, tants pensars y tantes menes de sentir
com homes, més no poden passar de la dicotomisaciò, y ja que no saben ni poden capir l'harmonia de la complexitat sensabims que impedeixin la cooperació de tots en la formació de la
consciència nacional, pretenen violentar la naturalesa, emmotllar al llur gust les consciències
posan ties arbitràriament a l'una o a l'altra banda d'un barranch intraspass&ble. Ignoren que no
hi ha pas cap consciència que's puga trobar
del tot bé al un cantó o al altre de la partió per
ells marcada, car el convencionalisme dreta y
esquerra no permet may la classificació concreta de la totalitat dels ideals polltichs, religiosos,
socials y fins morals qu'esbateguen en la consciència de cada home.
Kls enemichs de l'harmonia deia complexitat
són els enemichs de la vida, són els simplicissims, els esperits elementals reslduus vivents de
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consciències atàviques; són els inadaptal·lcs al
progrés, els reglamentaristes, els imposadors
tossuts del llur pensar; són els eterns idealistes
per impotencia, els que no percebeixen la realitat, els que no comprenen la evolució; són els
partidaris de la violencia espontània y sense finalitat; són els delirants socials, quan no són els
hipòcrites utilitaristes, els perversos explotadors
del poble.
No: no havèm de dicotomisar ara ni may.
Dos colors, dos sons, dugués formes no hi són
pas en la naturalesa, (pi'arreu es harmònica perquè es complexa y variadíssima en processos, activitats y manifestacions. Aqueixa admirable e
infinita varietat es el fonament de les organisacions nacionalistes, y no la seca dicotomia en
dugués unitats que no existeixen. Com més complexitat d'accions, més unitat y forsa en la organisació, car la unitat es a la finalitat y no als clements. No esmentòu pas el progrés, simplicistes
que voleu violentar la realitat de la vida y de la
naturalesa, que sols n'hi ha un de progrés y es
cl (piesdevé de la normalitat en l'espandiment
de la vida. Per això'ls linichs verament progressius som els nacionalistes, car pretenem organisar, ajuntar pera la finalitat de la nostra vida
nacional, a totes les activitats, a tots els pensars,
a tots els sentirs de Catalunya,
D. Martí y Julià
Actual l'resldcnt de la Í'H/IÍ Calalniiitla.

L ' A R T NOU Y L ' A R T V E L L
Esscr modem no consisteix pas
cn cercar quclcòm fóra dc tol lo
que s'ha'.fet, perquè així's cau en la
extravagancia: Se tracta, al contrari, de coordinar tot io que les
edats precedentes ens han portal,
pera (er veure còm cl nostre sigle
na acceptat aquesta herencia y
còm cn ía us.
GOSEM UonAO
N les èpoques més rellevants de la historia del
art, paralelament a lo
(pie ha succehit en tots
els rams de l'activitat
humana, hi ha hagut
idees noves en lluyta ab
les idees velles. Sempre
(|ue la evolució ha sigut
activa, com en l'època
del Renaixement, s'ha remarcat més vigorosa
aquesta divisió. L'art nou se desenrotlla y creix
a expenses del que passa y's torna vell y que
sempre es I immediat anterior, el qu encara en

molts gustos y molts criteris subsisteix com a
verdader y llegitim. Y l'art nou que desdenya y
arrecona l'art immediat anterior a n'ell, admira
y's deixa seduhir a voltes per un art molt més
vell, però que's comprhi altra vegada y es propici
a (pie s'hi trobin elements que s'adaptin a la
moderna manera de semir.
Arriba a vèncer y a dominar l'art nou durant
un període més o menys llarch, però, subjecte a
lley eterna, son orgullós crit de victoria es el
punt inicial de sa decadencia; s'afebleix ab son
domini, y corrent el temps mor a mans d'un altre art més jove y qu'està d'acort ab les altres
noves manifestacions del intelecto humà. Una
generació admirarà sempre l'art (pie s diu ab sa
manera d'ésser, aquest art serà sempre'l que li
parlarà més clarament, el que la farà vibrar més
intensament, encara que sa manera d'ésser y
son art sien complertament ficticis. Això'ns
ve a dir que la bondat, la llegitimitat d'un art
no depèn may del judici d'una generació, que
no pot pas despendres de la manera com les
circumstancies li han format el gust. L'apassionament, ademés, mfluheix molt en els judicis
dels homes, y obehint a la evolució desdenyen
lo que acaba de passar.
El moviment d'art conegut ab el nom de
Renaixement ens presenta un cas pràctich. Se
desdenyava tot l'art mitjeval que agonitzava, y
sorgia un art nou, un art jove que admirava
y comprenia l'art pagà adaptant son esperit a
les noves obres y fentles ab tot tan propies, que
domina en elles lo que l'art nou hi portava.
A semblansa d'aquella època, ja fa temps que
l'art europeu se troba en un cas d'evolució activa; desde'l primer ters del sigle xix que ja
s'inicià la lluyta entre lo nou y lo vell, y continúa fins ara més vigorosa que may. Durant el
sigle xix no's deixà may de girar els ulls cap
endarrera, de modo (pí en el nostre temps bé's
pot dir que l'estudi y admiració per les arts
passades ha sigut un dels factors més actius de
la evolució moderna. I.a nostra època ha sigut
època d'erudició artística, y a diferencia del
Renaixement, que solsament prengué per espill
l'art romà, desgraciadament desconeixedor de
la font pura qu'era l'art grech, s'ha mostrat
eclèctica y de les arts passades n'ha estudiat totes
les manifestacions y n'ha admirat totes les belleses. D'aquest estudi, d'aquesta admiració per
tot lo bell, obeheixi a la idea que vulga,
d'aquesta comprensió del lligàm intim entre un
art y sa època, n'ha nascut el sentiment de la
p r o p à forsa y una extensió de criteri artlstich
que permet tota mena d'atreviments y encoratja a sortir a llum poderoses personalitats.
1,'utilitarisme del nostre temps qu'es, sens dubte, traba enutjosa pera'l desenrotllo d'un gran art,
queda compensat per aquesta llibertat que permet al índividuu proclamar en sa obra sa més
Intima convicció.
L'art s'individualisa, y d'aquí l'afany, el desilj
que caracterisa al artista modern, d'ésser original. Res més difícil, res més afalagador. Cada
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artista's cerca a sí mateix ab el desitj lloable de
fer (|uelcòm que no s'haja fet; en absolut, això
es impossible conseguirho: Nihil novum sub sole.
Mes com aquesta dita's refereix a la substancia,
l'artista modern se diu: «Substancialment res de
nou: accidentalment puch intentarho tot: Non
nora sed novè.*
D'aquí aquesta feconda varietat del art modern, qu'encara que sovint té punts de contacte
ab arts antigues, no deixa de dar a les produccions artístiques un sagell ben propi que caracterisa nostra manera de sentir la bellesa.
Kl desitj d'originalitat es causa de qu'en
art se produheixin obres rares, extravagantes y
que topen ab totes les convencions establertes.
Tot artista superior y personal topa ab aquestes
convencions; en aquest cas el desitj es natural y
lloable, cada estranyesa pot ésser una guspira
de renovació. Si neix la extravagancia d'un prurit immoderat de distingirse y traheix l'esfors
qu'ha fet un'ànima nascuda pera fer obres vulgars, es condempnable y té rahó'l refinat y original artista en Gustau Moreau; però quan surt
de la enteresa d'un'ànima independent que troba en sí mateixa la espurna inicial d'un íoch que
no ha cremat may encara, aleshores cal respectar l'obra, o entusiasmarshi si ens diu quelcòm
qu'esperansavam en va qu'algú ens digués.

Mes en les arts antigues podèm citar com a
obres filles d'imaginacions excèntriques les antiquíssimes estàtues dels Budhas índichs y els
monstres qu'ornaven sos temples, els alats lleons
asiris ab testa humana, les estàtues dels déus
egipcis ab cos humà y testa de bestia, els bronzes groteschs y les màscares de còmichs grechs
y romans, els monstres xinos y japonesos, els
bisantins y romànichs, les gàrgoles y dimonis de
l'època gòtica, pera probar que l'art fill de les
imaginacions exaltades se pot trobaren les èpoques més remotes. Més modernament se poden
considerar les alegorles de molts prerafaelistes,
certs grabats de Durer, altres d Holbein, les
caricatures de I.leonart de Vinci, les temptacions
de Sant Antoni de Van Aken, de Brueghel
d'Jnfern, de Patinir, de Teniers, lesfiguresallargassades del Greco, y més aprop de nosaltres els
capritxos y certes pintures de Goya. Tota aquesta
serie d'obres, considerades moltes d'elles com a
obres d'art superior, es llarguíssima proba de
qu'entre'ls artistes més eminents sempre hi ha
hagut imaginacions exaltades, temperaments fogosos que s'han apartat, si no sempre, en determinades obres de lo normal, lo correcte y lo
mesurat. Proba ademés que no es exclusiu de
la nostra època'l produhir excentricitats que la
gent pacífica abomina y repugna.

Fóra desconèixer la historia del art afirmar
que les extravagàncies (i) y rareses són propies
y exclusives de nostre temps. En Toulouse
I.autrec y en Jossot, en Bcecklin y l'Stuck, en
Klini y en Klinger, en Patten Wilson y en Laermans, en Rodin y en Segantini, en Gouguin y
en Cezane, han fet obres que s'aparten de lo
normal y apareixen com extravagàncies als ulls
dels que tot ho voldrien mesurat y correcte.

L'eclecticisme modern no condempna l'art
vell sinó quan es banal, convencional y pobre:
l'admira sempre que'l veu fort y original.
L'individualisme, que cada jorn s'accentúa
més en el tcrrer del art, es causa de que's produheixin obres que s'aparten de la vulgaritat, y
no deixa d'ésser difícil esbrinar quan l'obra
estranya se fa de partí /'ris, potir ipater k botirgeeis, o quan surt sincerament, lliurement, francament d una forta personalitat y d'un temperament original per naturalesa.

(l) EI püblich té sempre per exlravagancies tol lo
que s'aparia de sa manera de pensar.

LA C U L L I T A
(DE PBANCIS VIBLÈ-GRIPPIN.)

Com ombra breu,
els cims tormuvi n blau dental;
vessava hermosura
la planura:
tol s'hi sentia perfumai
dc maternals alens;
y. en abundor, d'or plens,
jeyen blats rossos
sola aquell sol de Deu
Enlrcmij de lesgarberes,
ja cantant, ja bevem,
dc l'auba a sol ponent
iot era riure;
per vall,
marxaven cap al non,
y, feyna fem.
les fals trassaven rengle íogucjam,
com mirallels iiue al sol dessin tonnenl;
els segadors, de cara al nort,
i ls blats anaven arranant
ab brahd fort;

S e b a s t i à Junyent

y els que lliguen espigues, divcnlls,
EamM arribaven prest; y els que apllonen garbes;
y apnís, lan aviat vlnclánl llur cos flexible
com fentlo redressar d'un ayre indelinible,
les esplgoladoros avansant;
y iotes les carretes ab llurs crits
y llurs bous venerables, plens dc nyonya:
y el feix d'ergull dels blats ntapahits—
Van d.lrns vergonya...
lintre les garbes, aquell dia,
vaig cantar, baix, trista tonada
dels que fan via
d'ací d'all'i,
que no fan sembra nl llaurada,
cspigolant per lo que hi ha;
tambtí cantava, encar menys fort,
la fam y l'ombra dc la mori
tímida y trista, y tal que un hom no gosa
vlir que le gana, y menys per qufna cosa,
y que mor sol, sense queixarse
d'haver sembrat y no atiparse.
— La pO y l'crgull s'aguanten forl—
... ¡Quants que morien, que'ls han mort
danent, dc fam, llur boca aixuta!
Això'l cantava, y no altra cosa,
baix, allá al ¡uny, pels blats fem rula.
E- Quanyabens. irail.
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individualitat es el complexe de tots els cors que
estimen a Catalunya, y de tots els cervells que
coven la idea nacionalista, per això es que'ls que
formèm I' estol de «Catalunya Federal» ens sentim solidaris dels catalanistes y els regionalistes
en la obligació que tenim de trevallar, avans que
tot, per reivindicar lo nostre.

*
* *
ARTBIX el Federalisme, en l'i
y Margall ens deya, no de la
Humanitat, sinó del home,
del qual veu sortir per espontani y natural desenrotllo la familia, el poble, la nació y els grupos de nacions.
Y com que això que'ns deya es una veritat queia
historia y la filosofia confirmen, també, pera mi, es
una veritat que'lsque a Catalunya som federals,
ens anomenem malament quan ens dihèm federals catalans enllochde dirnos, com lògicament
dcurlam, catalans federals. l'crque si ens dihèm
ícderals, es sols pera significar que volèm enllassarnos ai) nucleus d'homes; però això ho volèm
justament pt-rque ns sentim nucleu distint dels
altres y ah caràcters peculiars y propis que donen a conèixer als demés la subsistencia de la
nostra individualitat vi venta. Vcom cpie aquesta

LA SIRENA

Nosaltres som, del arbre de la Patria, l'empelt
de la república, y si la nostra branca fa flors de
un color més viu que les altres branques, com
elles ve d'una mateixa soca, y d'unes mateixes
arrels, arrapades en l'ànima de la terra, en treu
la Bava nodridora. Que may per may els qu'estimèm a Catalunya, mentres ella no tinga la
autonomia'ns trobèm front a front pera combàtrens, encara que'ls enemichs de la nostra terra
ens hi atihinl Que may per may egoismes ni envejes fassin qu'enrunin els uns catalans lo que'ls
altres edifiquin del casal català! No hi pensèm
en nosaltres. Pensèm no més en Catalunya, germans, y alsèm els cors; que al demunt nostre hi
ha Ui senyera de les quatre barres, y al darrera
del símbol hi ha la Pàtria, amor dels nostres
amors, mestressa de les nostres hisendes y de la
nostra sang.
Miquel Laporta

POBLES Y VILES
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Comensa al cel hi cierna prabaturà
de la llum renaixent...
Per la terra, fosca enllíi(
el xiscle ardent de la sirena Impura
crida a ne'ls pobres cap a trcvallA.
\ o ets pas ben bé com la sirena antiga
altrament eanladora: mes, semblant,
quftn ab la veu J'ïmperïosa ami^a
fas acudir la irem al teu voltant.
V si volen fugir del teu imperi
rodant per la ciutat esmaperduts,
van pels barris dels richs sense saberhi
arrossegani els peus tots desvalguts.
Les brusca la cimal enterboleixen,
s'estenen per Ics vies dels palaus;
als lilis de llurs suhades no coneixen
v se'ls contemplen ab tristor d'csclaus.
V lu al altre mati tornes irada
cl teu xiscle a tlensar imperiós,
mes no't reïx: la turba esgarriada
s'entossudeix en un silenci ombrós.
V callas tu a la fi; |a mt's no'ls crides,
s aixequen albes en una gran quictut,
v en les cases dels pobres entristide-hi ha una ménade pau sense virtut.
En hores desusades assegut
el nin mira assombral al parc a casa
com si s'hagués tornat festa lot dia,
com si iot l'any fos un seguit estrany
de diumenges en sense l'alegria.

Joan Maragall

Montanyes de Liguria — ;no'm COnelzèn?
Ara tot just arribo — y ja us dich adéu!
Sóch aquell home jove — que cap al tart
seguia les carenes — de vora'l mar.
Minyones dc la riba — del peu desculs,
de la grenya rissada — y els cossos alts,
¿no us falta alguna cosa - que porto ah mi.
la recordansa bella — que tlnch d'aqui?
PISA
L a gent dc Pisa — se'n van anar
la matinada — d'un dia clar!
Traliquejavon — pel Orient,
per altres pobles —y estranya gent.
Kl campanüe - tot decantat
guayta a marina — si han arribat;
la iglesia blanca — com aquell íorn
espera l'hora — del seu retorn;
l'aygua en la pica — dc bateiar
els noms recorda — que'ls van posar;
la terra santa — del mont Calvari
qu'clls sc dugueren - - per reposarhi
encara espera — y esperarà:
la gent dc Pisa — no lomará.
PlSTOIA
;Sabèu Pistola - de la Toscana?
l£s arrimada — als Apenins,
té les montanyes — verdes per fóra,
té Ics ceràmiques — blaves a dins!
Oh delia 7?o/>ifl — qui't vol conèixer
que vingui a veure — d'ahont els nat:
veurà les verges - enlluhernades,
veurà Ics fruytcs - per les fatxades,
que'ls camps serveixen — a la ciutat.
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AI. no més avuy obrir els
ulls, pera veure a Catalunya resorgir de les foscors
de la Historia, tota plena
de joventut.
Mentres la literatura castellana decàu ab rapidesa, unaplech de poetes, noveladors y prosistes
catalans ennobleix la llengua y sublima l'esperit.
Ressonen per tot arreu rítmiques estrofes, ahont
hi palpiten els sentiments y les idees <|ue bullen
en l'ànima dels pobles d'ara; s'agiten en el teatre
nostre tots els problemes fondos de la vida moderna, les passions, els egoismes, les abnegacions
y les lluytes de la humanitat civilisada. La novela ja no's complàu únicament en la reproducció
fantasiosa dels idilis camperols, o en la narració
ignocent d'episodis patriòtichs, sinó que pinta
ab colors de veritat, d'artística cruesa, el drama
y la comedia humanes desenrotllantse nirviosament en mitj de les ciutats y dels pobles vibrants de la nostra època. Un doll de prosa
abundant, refinada, culta, devalla per les columnes de periòdichs y revistes, espandint el bon
gust, y enlayrant la parla catalana fins als Ilochs
de distinció suprema que ocupà en dies ditxosos.
Gloriosament triomfa la esculptura nostra per
tot Espanya, que ja'n diu d'aquesta art, art catalana, l.es teles dels pintors d'aquí, resplendentes
d'idees, porten la empenta vigorosa, les aspiracions artístiques dels pobles orientats cap al pervindre. Sembla com si un pensament nou y lluminós furgués en l'esperit dels nostres arquitectes, que comensen a aixecar construccions
genials, fugint de la vulgaritat insoportable dels
edificis fets ab motilo. Fins la industria s'ha decidit a reclamar, pels seus productes, els refinaments artístichs que avaloren tant els productes
de la industria d'altres rasses.
La música admirable dels germànichs ens ha
educat el gust, y el nostre poble la fruheix ja
avuy ab gran delectació, revelada pel religiós
silenci ab que la escolta. Les melodies populars,
recullides no fa gayre ab exquisit cuydado, per-
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fumen de nou l'ànima catalana, vigorisantla y
enfortintla pera cantar dolsament les anyoranses y els amors, les joyes y les tristeses del
poble.
Y així es com el nostre art, rejovenit per
l'alè catalanista que porta dintre, sanament saturat d'ayres d'Europa, brilla ab resplendors intensos de victoria, illuminant les llastimoses decadencies de la vella Kspanya centralista.
Mentres tant, segueix incansable Catalunya
en son trevall de sempre. Més vigorosa, y forta,
y jova com més avensa, més civilisada com
més s'entossudeix en obtenir esclatants triomfs
en la terrible lluyta per la vida, omple'l terrer
de fàbriques de totes menes, renova maquinaries
portant aquí els invents maravellosos dels pobles sabis, aprofita la forsa dels seus rius,
obliga a la naturalesa aspra a colaborar en la
colossal obra econòmica en que té vinculat el
seu pervindre.
Sos productes els escampa per tot arreu d'Kspanya, resistint coratjosament les franques competències estrangeres, vencent els entrebanchs
de la ignorancia, del odi y de la enveja. Recull
cada any les riqueses de la terra ab que'l mercat li paga les remeses, y encara'n resta acreedora, cobrantse ab capitals forasters les diferencies y avensant així hermosament, de mica
en mica, ab planta ferma y sòlida sobre"! territori que políticament encara la domina.
Sent anyoranses melangioses del seu gloriós
passat de senyora y majora del còrners mediterrani, y neguitosament trevalla pera que's rompin les trabes que subjecten el seu espandiment
econòmich, y somnia en portar altra volta'ls
productes del seu esfors y del seu geni cap als
mars lluminosos del Orient.
Els pobles vells y miserables guarden avarament les poques riqueses que'ls hi resten, o les
llensen en mitj de les diubauxes del dia avans
de l'agonia. Sols els pobles richs y joves, com
la nostra Catalunya, viuhen consagrats al trevall
fecond y lliure; sols ells s engarlanden ab els
llorers gloriosos de les victòries econòmiques.
No hi regna, en la vida social de Catalunya,
la pau esferehidora dels sepulcres. No ho som
nosaltres un poble de pastors o de pagesos primitius, que viu sense conflictes perquè no evoluciona ni cambia. La ràpida transformació del
industrialisme, la crisis de la creació d'un Dret
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civil novissim pera regular els contractes «leí trevall, tins ai\uí entrenats al va-y-vé de forses egoistes, la baixa del valor de la moneda encunyada
per un Kstat pobre y rutinari, han produhit una
pertorbació fonda y violenta, qu'espanta ais hornea dèbils.
Mes aquesta febrada passatgera es joventut y
vida. De les rancúnies agres de la lluyta va
naixentne poch a poch un sentit armònich de
cultura que portarà en definitiva la pau y la riquesa, el benestar pera tots els que produheixen
y trevallen.
Un xardorós esperit de jovenesa alenta en
els moviments polítichs actuals d'aquesta terra.
Knderrocades les formes velles de la política
espanyola, piga serenament a Catalunya la
onada formidable del amor patri. S"aferma l'arbre secular que té les arrels robustes en les entranyes de la Historia, qu'estén el seu brancatge
esplèndit cap als horitzons inondats de llum
d'un pervindre de llibertat y de justicia. Senten
les generacions que creixen l'enamorament
d'una Catalunya nova, y convensudes de que han
d'arribarhi a feria seva, tracten d'esserne dignes
conreuhant la inteligencia y educant virilment
la voluntat.
l)e\ant de tot això, I espectacle de la feréstega batalla entré is dos fanatismes històrirhs,
que's destrossen com dos monstres rabiosos,
pròxims a morir y desaparèixer.
Quàn hermós es veure a Catalunya resorgir
de les foscors de la Historia, tota plena de joventut!
Ildefons S u ñ o l

PUJADA Y D E V A L L A D A
KR una ascensió perllongada es sempre empresa
fadigosa; però si aquella
s'ha de portar a terme
passant per viaranys pedregosos, accidentats,
poch menys qu'inaccessibles, la tasca resulta no
ja cansada, sinó difícil y perillosa; tant, que sols
la esperansa d'arribar al cim dominant desd'hont
:-e puga respirar un ayre pur y recrear tots els

sentits ab la contemplació d'una naturalesa esplèndida, pot portar al viatger a empendre la
esbranzida y arrostrar ab virilitat el cansanci,
les incomoditats y fina els perills.
Per'xò veyèm que a les grans altures no hi puja
tothòm; per'xò veyèm que molts que, de casa
estant, són valents Umristes. posats a la Suissa
no passan d'ésser uns infants a quins el Montblanch y lajungfrau fan pahor; per'xò sols els homes d'esperit, fervents adoradors de la natura
lliure y feréstega, s'atreveixen a afrontar els accidents, si no probables possibles, a mirar ab indiferencia les incomoditats que s'agombolen, a
familiarisarse ab el martelleig cerebral que ocasiona la vertiginosa circulació de la sang produhida per l'enrarimcnt del ayre atmosfèrich y
a despreciar el vürtic h. que porta, ab atracció
invencible, vers el fons del abím. Y es que no
tots els homes són fets pera la llibertat si aquesta imposa sacrificis, penes o dolors; es que a
molts individuus l'egoisme Is hi don pasta d'esclau y esquena de masell; es qu'ha arrelat fons,
desgraciadament, aquell aforisme que diu: «atipam y digam moro».
Kl món roda; després dels pares venen els fills,
y els néts després; els que vingan darrera que se
apanyin. «Jo ja faig prou — diu massa sovint
Vhomo sapiens—ab acumular metall que no m'he
pas d'endur.» Aquesta filosofia tan corrent y tan
vulgar, junt ab les naturals dificultats de tota ascensió llarga,explica perfectament, en l'ordre de
realitat, per què'l nacionalisme català va fent
via amunt ab tanta pena, ab tanta fadiga, ab
tanta pausa, ab tants d'entrebanchs. ¿Cóm no ha
de succehir així, si la pujada es tan dreta y els
homes están tan poch disposats al sacrifici ?
¡Qué'n traurém de que'l naciorlalisme'ls hi ofereixi un pervindre rialler a cambi de sa cooperació activa y decidida, si el pervindre es lluny y
el present se toca; si cl mercantilisme admet descomptes però no prestams a llarch plassoy manco
sens interès; si avuy se viu al día y molt depressa, ab temors, ab recels, ab febre y neguit?...
La llibertat individual y colectiva que'l nacionalisme català brinda a tots els fills de Catalunya
es molt bonica, molt hermosa. ¿Qul no la voldria
si li daven de franch? i'erò costa cara. Pera obtenirla s'ha de despreciar tot el món present
d'honors, oripells, farses y mentides en (pic
vivim, pera recrear l'esperit en la visió d'un esdevenir esplèndit; s'ha de possehir en alt grau la
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virtut de l'abnegació; s'ha d'estar dispost, com
ho feyen nostres avantpassats, a donar vides e
hisendes per la causa de la patria; s'ha de posar
en segón terme'l llibre de caixa y al front de
tots el de la Historia ab ses eternes Uiasom massa cops desprcciades; s'ha de pensar t|iie tots
els nostres trevalls, tots els nostres esforsos, totes nostres activitats s'esmersen en un camp quin
fruyt es tardà: que'l veuràn yelculliràn homes del
avenir; s'ha d'estar convensut de que la recon(|uesta de nostra llibertat no té altre objecte que
enlayrar la perduda dignitat dels catalans, quins,
fins (|ue la poseheixin, no tornarán a veure la
Catalunya rica y plena de que parla la cansó.
V això. repeteixo, es massa car pera molts.
Comprar una fàbrica, una casa, una vinya, pera
obtindren fruyta naturals, civils o mercantils, se
comprèn; esmenar diners pera nostre benestar
y comoditat present, bé està; donar uns quants
mils duros pera portar quatre o cinrh diputats a
les Corts, que ab ses bones relacions y ab ses paraules consegueixen que'ls aranzels se modifiquin, (|ue aquest article no's gravi, que l'altre no's
puga introduhir... això encara. Però mortificarse, sacrificarse pera que la familia catalana de
demà estiga millor; trevallar per la dignitat y
la llibertat de Catalunya, |bal això es massa abstracte, això ja's pot ben dir — en veu baixa —
qu'es cosa de somniadors, d'ilusos o de bojos.
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En cambi, si la pujada es molt difícil, sobre
tot quan el camí està barrat per milions de carretades de brossa en ell llensades durant prop
de dos sigles, la baixada es molt fàcil, molt senzilla, tan dolsa com suau.
Mirèu Kspanya, vegèu l'Estat espanyol ab (¡ulna senzilla facilitat no ha passat de la riquesa a
la miseria, de la possessió d'un extens món colonial a la vida isolada y trista d'una península
esquarterada! l'orla l'arrencada de la baixada y
no té aturador; quant més temps passa més depressa va rodant avall, sempre avall y sempre
ab major velocitat, obehint a les immutables
lleys de la física a que tots els cossos estàn subjectes. Y no hi ha pas ca]) mur, per gegantí que
sia, capàs d'impedir aquesta dcvallada; no s'hi
veu més que un terme, el natural: el fons del
ablm que l'atràu, que'l xucla, que l'espera ab
ses negres ombres.

L'Estat espanyol, corromput, viciós, decrèpit,
envoltat per l'argolla tirànica del centralisme,
se va escorrent lleugerament camí avall, deixant
enrera les riqueses, la grandesa, el poder, la
gloria de que'ns parlen narracions, llegendes y
faules. Catalunya tristoya, apesarada, oprimida,
ab ansies de vida, va, poch a poch, camí amunt,
sufrint un trist calvari, però de cara a la gloria,
al trevall, a la ciencia, al progrés...
Certament el nostre present es trist, com trist
Y mestres tant, veyèm sempre devant nostre es el del Kstat espanyol a quin estèm lligats per
aquella gran pujada: y per més que uns fan y al- comunitat accidental de sòrt e interessos, encara
tres ajuden y altres fan com si fessin, l'avens es que ben diferenciats per la naturalesa, per la hismolt petit. Cada cop que mirèm avant, ens es- toria, per la sociologia. Mes entre l'un y l'altre
garrifem de veure"! tros que'ns manca pera ¡quánta diferencial
arribar al cim; cada cop que'ns girèm arrera, ens
L'un va baixant per forsa, sense voluntat proespantèm de veure lo aprop que tenim encara pia, dominat per la gravetat que l'impulsa; l'alel punt inicial de partida.
tre va ascendint ab pena, ab dolor, però ab conMes no cal defallir; que a Catalunya no tots ciencia de lo que fa y ab voluntat pera ferho.
som mercantilistes. Mentres uns acaparen quar- 1, Kstat espanyol es un desesperat qu'ha emprès
tes, nosaltres, que també'ls necessitem pera viu- carrera vertiginosa; Catalunya es una matrona
re, anem, ab privacions de tota mena, conquerint que s'ha imposat una ascensió difícil, però necescors y cervells. No s pert el temps. Hem de sària y (pie, pausadament, va fent la via. Pot
pensar que'ls diners dels egoistes també servi- arribarhi més tart o més aviat, però camina ab
rán un dia o altre; també forman part de la ri- la esperansa del louriste adorador de la naturalesa que sab de cert que a la fl de son romiatge,
quesa catalana.
l.o qu'hem de fer es redoblar nostres esforsos, al cim de tot, respirar:! l'ayre pur de la llibertat
sumar totes nostres energies, fer que totes con- y recrearà'ls seus sentits contemplant a pler tots
vergeixin a un mateix fí. Procurèm no perdre els indrets de sa patria deslliurada.
ni una sola engruna d'activitat productora, y
S. G u b e r n
animemnos els uns als altres dihentnos: ¡sempre
avant!
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CARNESTOLTES
a

Marquesa d'ArilgttM s'csiav»
lOU soleta en son Uocfa <le coslüm, en son etern Uoch, darrcra'ls vi ires del halcò, aclolada
en la liulaca. al) la taulrla al dt*
vant, els impertinents als dits y la
pelegrina d'eatrakàn sobre les espatlles seques y ossoses
Les criades joves se'n havien anat ali la portera a
veure la entrada de la gent a un gran ball de disfres»cs que tenia moll crit rn uqud s díes. l'administrador
lluvia sortit també a orejarse y la Gloria, la cambrera
gran, després d'aconduhir a la senyora, s'havia retirat
prudentment, enduhenlsen la llàntia, pera no destorbaria en set devocions del jorn.
Y la Marquesa, estacada al seu per sa immovilitat
forsada de paralitica, s'havia quedat immòvil y entendrida en la ^ran cambra sense lluïu
Demunt la tauleta blanquejava la taca incerta del
diari, y per les persianes, obertes de mnj en avall, entrava la resplendor dels fanals de la Kambla, topant,
de pruner, ab el cap de la Marquesa y accentuanlli v i gorosament sos trets ile vell senador romà, y anant desprès a endaurar d'or beh un tros de sostre y una llenca
de paret. Al fona, l'arcoba, plena d'ombia y de misteri,
semblava un dintell de tomba, y els mobles, severs y escassos, d antiga demora, aeaiaven arri mati a les vores
com bèsties presoneres de la fosca.
Un cop acabada la tirallonga dels resos cotidians, la
Marquesa deixà caure nb lassitut rosaris y mans sobre
U falda y'* posi I mirar distrelament a lòra. En aquella
hora passaven per la Kambla comptades persones, y totes tib ses vestidures natunls
— Graciei a Deu' — se digué de pensament la dama;
y sobre'l camper fosch de l'arcoba, son rostre, aclarit
a lo Kembrandt, s'animà ab un llampech de .satisfacció.
Era dimars de Carnestoltes, feya tres díes que no parava de veure disfresses, y la pobra Marquesa ja n'estava tipa y ben tipa de vèurcles.
Kn sea llargues vetlles de solitaria y d'impedida, quan
no tenia altres distracciona que'l llibre piadiSs o la falla
de noves, ni més companyia que'l servey, algiin paràssit
pidolayre o qualque amislat plena d'anys y de xacres
com ella. que tots plegats li parlaven sempre de les mateixes coses ab les mateixes paraules, la pobra dóna,
impacienta y neguitosa, afamada de renovament y d'animació, hi pensava de tant en tant y ab certa complacencia en aquell Carnestoltes que havia de passar sota
sos balcons, alcgrantho tot ab ses expansions rialleres
y fóra de motilo. Però'l Carnestoltes venía y ab ell els
crits aixordadors. la gatzara boja. les corrücs de galifardeus mal girbats que feyen bramades grolleres o gestos
sospitosos .. y ella, la trista condempnada a presenciar
de cap a cap del dia aquell desenlrc tstupit o libidinós
de somni d'histèrica, acabava per sentirsen secretament
agraviada en sos gustos llimati d'aristòcrata, en sos pudoti de vestal endurida y en son humor metòdich y
reposat de vella y de malalta.
V aleshores era quan rrbolenili per dlnv
impnCÏencíei lOPerbiosea de persona avesada a ler regnar s;i

voluntat, manava cloure'ls finestrons sobre aquell espectacle profà y profanador y, ñcada en son carret d'invàlida, se feya dur cap al altre cap de pis, cap al darrera, lluny de la bellugadissa baladrera del carrer. Mes
fins allà la seguía també'l soroll de disbauxa, torbantli
les orelles y emrcbaiicanili el pensament, y a la fí, quan
ses mirades se cansaven de topar ab les tristes parets o
ab el» servidors silenciosos que la enrondaven, la reprenia la frisansa de claror, de moviment, de vida... y el
carret, rodolant mansament sobre les catifes, retornava
en silenci cap a la cambra Se badaven de nou els finestrons y mitjes persianes el silló enctotnt rebfa'l eos feixuch ultra vegada, la tauleta s'aixancarrava com un
pont de quatre estreps demunt les cames mortes, y els
ulls cendrosos tornaven a bellugarse inquietament darrera'ls crestal s de les ulleres ab manech.
V així esperava la nova crisi de tristor o aburriment
la senyora Marquesa
Precisament aquella mateixa vetlla n'havía passada
una d'excepcional per ses conseqüències impensades.
llavta comensat per dir que'l llum no cremava bé y's
feu portar, una darrera l'abra, totes les llànties de mà
de la casa y totes, successivament, se les feu traure
dihent qu'estaven mal arranjades y que tothom conspirava contra ella pera ferti passar una vida desesperada.
Al administrador — arqueòleg casulà — que va intentar aquietarla, l'envià a passeig dihentli que si's cuydés
unt de lo que calia com de comprar desíerres y coses
arnades, no passaria lo que passava; a la cuynera li
retreguc'l brou salat que li havia fel un mes enrera, a la
cambrera jova l'amenassà ab tiraria al carrer per respondona, y a la Gloria — la cambrera grnn — li digué
qu'era una nyeu-nyeu que no procurava utés que pera ella.
— Ah! si jo'm pogué* valdré!... Ahl si I>eu no m'hagués donat aquest gran càstich! . Ni un minut més estariau pels meus entornsl.. — Y frenètica, exasperada,
picava nirviosament ab ses ulleres de tortuga sobre
la ossada de ses o m è s magres, y la veu, tremola de dolor
y d^ndignació ^e li aturava, mentrescara avall li rodoInven dugti'S llàgrimes que li omplien la boca d amargantes salabrors...
La noble fera no havia fet ayres d'nquirtarse fins que
sentí darrera seu una remor intermiient y baixa que
semblava ferli de tornàveu Girà'l cap: arrupida en un
recó d'arcoba, ab la cara enterrada en son devamal
abonyegat, la cambrera gran lluytava per ofegar violents sanglols. Al deixarli anar a sobre son esguart ple
d'alteracions, la Marquesa senti que totes ses funcions
se parnlisaven y quedà ab el cap tombat, el brassos immòvils, la boca entreoberta y les ninetes fixes . Mes això
durà sols un intant. L a Marquesa se girà incontinenl, y
com si res hagués notat, despedint ergull despòtich per
tots els trets de son rostre autoritari, s'encarà ab ^administrador y ab les criades joves, en peu tots y ab
ayre esmaperdut devant d'ella, y els hi donà asprament
el comiat.
— Anèu, aneu a la cuyna ¿qué hi feu aqui?.. A veure
si després de tot encara no podré sopar, avuy... Y vostè,
don Joan, tassi dosseguida la carta pel masover, dihenlb
que ha enviat els ous passats.. Tothòm sen riu ja
de ml...—
Els servidors se retiraren més que depressa, l'ensant
un sospir de desfogament y coneixent que la turbonada
s'esvahia. L a senyora deixà passar un minut y després,
ab veu forsa dtferenta de totjust, cridà a la Glòria. I.a
(¡loria, ab la cara enfonsada cn el devanlal, no la senti
o no li volgué respondre.
— Ka'l boti — pensà la Marquesa ab acorament; y
repetí ab una mica d'impcn:
— Gloria, dóna! ¿quVts sorda?
— {Què man», senyora? — feu ab prestesa la veti,
ennassadn de plorar, de la cambrera.
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— Cullmi-'l inocailor, que m'ha caygut.—
L a cambrera soni de l'arcoba, y, quan se la vegé al
derant, aguamanise les llàgrimes y entregirani la cara
per'amagarles, la Marquesa sentí que se li fonia iota la
malícia de suara com una gota d*aygua en paper xuclador, y exclamà all una serietat tota fingida;
— Y ara! ¿De què plores?... T e tornes moll estranya,
Olorial —
l.lavores la cambrera perdé'l fre del respecte, y cayenl de genolls als peus de la senyora, li agafà una mà
y la omplí de petons y llàgrimes.
— Me perdoni, senyora... senyora meva!—
Kl cap de senador romà's feu sobtadament enrer.i.
fugint del raig de la claror, y una veu trencada pt t
la emoció exclamà desde la fosca:
— Però... ¿a què ve... criaiuraí
— Me perdoni, senyoral Jo mes m'esiimnría morirme
que terla enfadar, y la faig enfadar sempre..—
l.a Marquesa volgué parlar, dir quelcom . Kls llabis
y la barba li tremolaren, els ulls tèrbols relluhiren en
son redós ombrívol, mes les paraules no van arribar a
sortir. Ella coneixia prou aquelU gran luimililal que sovint humiliava sense voler son ergull
repropi, fcnlli donar compte de sos rampells
injustos Aquesta volta li feu més impressió encara; sentí enveja de plorar de vergonya, de demanar perdó a son torn. d'estrènyer contra sí
aquell cap ignocent que veri ella s'aixecava
implorant, mes .. no gosà. D'una banda aquell
mateix ergull de casta que la tiramsava, y de
l'allra son encongiment ofegador de la verge
vella, que no ha après d'estimar en sa joventut, li posaren un mos a la boca y li tallaren
l'impuls d'allargar els brassos. Mes tan violent
fou l'csfors que li costà'l reprimirse, que'n devingué (ola trasbalsada; y quan a la fí pogué enrahonar, la veu li sortí aspra y sens entonació,
com certes veus d'home: una veu misteriosa que
no's coneixia ella ni ah prou leynes li reconegué
la cambrera
l.a Marquesa va dir:
— Sí... sí que'm fas enfadar., quan... fas coses... així.—
Un nou ruixat de petons y llàgrimes li caygué
sobre la mà.
— Perquè, ja ho sabs que no't pots trastornar...
— Senyora meval .. Senyora mcval. .
— ¡Qué dirà'l doctor demà, quan te trobi
malalt»?
— A mi rayl .. Mentres no hi trobés a la senyoral...—
E l dolor íntim d'aquell plany trobà un accent tan
viu de senceresa. que anà de dret al sentiment, esbotzant tota lley d'encongiments y prejudicis, y la severa
Marquesa d'Artigues, sense saber què li passava, agafà
d'una estrebada'l cap de sa companya y l'estrenyé durament contra son pit. Restaren abrassades una estona,
l'ii·ia ofegantse en sa tendror feréstega y l'allra mitj esvahida de ventura.
E n tants anys com feya qu'estaven plegades, era
aquella la primera proba mutua d'afecte que's donaven,
així, clarament, sense reserves; y com si aquella abrassada hagués sigut la revelació definitiva, al deslligarse
sentiren, cada una d'elles, que 1 altra li era necessària
sobre la terra, com si de cop ses dues vides incomplertes s'haguessin fos y completat en una sola.
No's van pas dir una paraula més. L a Gloria portà,
com cada dia, el sopar a la senyora y ii serví demunt
la tauleta, sens atrevirse a aixecar els ulls plens d'inñnides estranyeses, y la senyora, per sa banda, menja
calladament, sentint alsapremat son cor per una forsa
desconeguda.
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Les criades, flayrant de lluny la bona armonía, parlaren a la Gloria d'anar a veure les disfresses y el
senyor administrador d'eixir a donar un vol, y la Gloria
els hi dugué a tots la venia de la senyora y tancà rera
d'ells la porta de la escala. Les dues dones quedaren
així soles en el pis y quasi bé en tota la casa, y aleshores, en la pau de la segreta intimitat, se sentiren felisses
dense dirsho.
L a cambrera | orlà'ls rosari" a la senyora pern que
fes les seves devocions, y després se retirà quietament
enduhentsen la llàntia , puig la senyora tenia per
costüm resar a les fosques, sense més lluminària que les
de la Rambla, que anaven lins a la casa y li entraven a
la cambra esmoniihides per la distancia; y ella, la Gloria, «c'n at..": al oratori, a resar també una gran oració
sense parnules, una gran oració plena d'unció amorosa
vers tot lo del cel y de la teira: la oració muda de la felicitat.
L a cambrera tenia quaranta cinch anys y en feya trenta
que servía a la senyora: havia comensal a servirla es-

sent una nena encara, y servlntla s'havia fet dóna
sense notarho, y servintla y sense notarho sempre,
havia deixat escórrerxorcament sa joventut, Gns arribar
com qui diu a les portes de la vellesa sens amors, srnse
llibertat, sense niu, sense res propi, fóra d'una gran devoció de ca fidel, d'esclau voluntari, envers la senyora.
La cadena que havia pesat sobre la voluntat y la conciencia de tots els seus, la marca de servilul que la casa
d'Artigues havia estampat en les espatlles de generacions d'homs propis, de vassalls, de masovers, de lacays,
semblava havem reblat en l'ànima, penetrant fins a les
entranyes d'aquella pobra criatura humil, que no se
sentia en sí mateixa y que, mateix que son destí hagués
sigut dnicainenl el d'anihilar*e y servir de contrapès a
un altre desií, s'enlregava al sacrifici ab la rrsignació
del que cumpleix un vot desconegut, una cx|>iació
remóla.
D'ensà que havia entrat a servir a la senyora — que
aleshores encara no era la senyora Marquesa, sinó la
filla del senyor Marques — no pensà més qu'en ella
ni visqué més que pera ella. Aleshores la me-lressa li
passava de vint anys a la criadeta y era una donzella
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furia, ardida, valerusu cum Uní mnassona guerrera,
l.lclja y altiva, plena d'crgull, mes exempta de vamlnl,
enneixentse ella mateixa que no era apta peraMs guigs
nt pera les serviluts del matrimoni ni de la vida reli(¡losa, havia refusat casarse o ñcarse en un convent, per
maneixent fadrína y lliure en el sí de sa familia, mentres ne tingué, Orfa de mare, ab sos pare y germans
arrossegà durant molts anys, d'un cap d'Europa al altre, la passió ambulatoria qu'era'l tret caracleristich de
sa nissaga A l'arís vegé morir d'una cayguda de cavall
a son germà gran; a Ginebra, d'una pleuresía a son
pare; a Valencia d'un'altra malaltia comuna a son germà petit; y quan se trobà sola sobre la terra, enrobustida y vinlisada son ànima pel dolor y la solitm, l'impuls atàvich, verinosameut agullonat, li inspirà laiden de
fugir del ceinentir de recorts qu'era pera ella'l món vell,
y d'anar a esperar en el món nou l'arribada solrmnial
de la no llunya vellesa. Mes un destorb imprevist, un
tumor blanch que se li congrià en un genoll, esbarrià
lots sos plans, fentla aposentar B Itarcelonn, d'liont ja
no havia d'eixir mes lòra pera dur sos óssos a la llunyana tomba de la casa payral. D'aleshores en avall, sa
naturalesa, que havia sigut entera y ferma, com si de
sobte's revenjés dels passats dispendis d'activitat, anà
treyent gran ilorimcnt de xacres, de quines fou la més
crudcl una paràlisis que li atura les cames, amorlallimi
ali elles la ferotge energía de la Marquesa Kn iii|uella
època de dolors, d'enrunament y de desesperació irresignada fou quan ella pogué conèixer la devoció de sa
cambrera I.es impetuositats superbioses, el despotisme
ingè.iii de son caràcter, acabaven la paciencia de tothom
allunyant de son costat metges, criats, administradors,
aimclis; a tota cosa vivent, fóra del cà fidel, del esclau
voliinlaii, de la pobra (ïloria, que sempre restava allà
inaleix, assislintla ab humilitat, sufrint abella, guayliinl
seia ab sa dolsa mirada qu'era una deu tendrivola, excusantli ab els demés cada rampell o extravagancia y
fentli inimvar a lorsa d'afecte y de solícitut, el roscch
de les marfugues o de les decepcions. Y el cor de la
Marquesa, quasi inomificai y endurit en sos prejudicis
y menyspreus de casia, acabà per emendrehirsc y rcvifarse per la màgica virtut d'aquell gran afecte. A forsa
d'heroisme callat y nét de càlcul, la Gloria anà pujant
per graus als ulls de sa mestressa, patsant d'animalet
sens importancia a servidor útil, després preferit, niés
tart imprescindible, pera devenir a la fi quelcòm fora de
calilicació que s'engunxa a l'ànima y la domina segretament sense sospitarho. I.'cgoisme animal havia comensal
per dir a la Marquesa que sa tranquilitat eslava a merce
d'aquella cambrera, però un jorn, sense callar l'egoisme,
l'ànima noble y justiciera, lliure dels jous mesquins, li
feu sentir l'altesa y la companyia d'im'alira ànima amiga Això fou quan la Marquesa, ja llargament baquclejada pel dolor, comensava a doblegar son cap altiu llevant de la voluntat divina y acceptava ab amarga resig
nació son destí Mes aleshores, ja més calma y serena
per» guaytar lòra de sí, s'adonà de que la cambrera,
expremuda de sufrir ocultament dels sufriments de la
senyora, esdeveniu com ella un enginy de dolors inconfcssals. I.a Marquesa parlà ab el metge y cl metge li
declarà reservadament que son cà fidel se moiiria per
virtut de sa fidelitat mateixa, que li havia malmès el cor.
jQuàn seria això? Quan Deu volgués .. Les vides de miracle duren anys o s'apaguen d iniprovis a qualsevol
ettoniuch dc la casuulilal, Y I antiga don/clla guerrera,
la superba descendenta dels superbs senyors d'Arligues,
al escoltar, petrificada, la terrible sentencia, senti una
punyida violent y quedà indefensa y vensuda devant la
criatura humil, Y aquella criatura, ab manyaguerfa inconscient d'infant malalt, regnà desde aleshores, sense
donnrsen compte, sobre'l servey, sobre la casa, sobre
tol, perquè regnava en el cor dc la senyora.

— No la contrariliin, que fassa lo que vulgal — havia dit cl metge,
— Que visquil — se digué la Marquesa. —
Met els designis dels homes estàn en sa voluntat, y
fór» d'ella les passions que'ls trenquen.
Com s'es dit més amunt, la Marquesa s'estava en son
Uoch de costiím darrera'ls vidres del balcó y guaytanl
distretament a lòra. fer son cervell sosmogut passaven
recorts vagalius d'altre temps, nuvolades enrohentides
pels raigs llunyans del sól post de la seva joventut: y
son cor, llibert a la fí de les antigues prevencions que
l'emmurallaven, sentia vivors caldes rufagades de plenítut que li feyen veure tol lo del món enterament dislint
de com ho vegera lins aleshores.
Klla, la senyora Marquesa d'Artigues, no se sentia ja
la dóna que s'havia pensat ésser sempre: y aquell enrunament d'una personalitat creguda ferma y definitiva,
enlloch de donurli el dolor que li donaven totes les
ahres decepcions, dc produhirli la mimva de vida que
totes li produhien, li portava un goig y una fortalesa
d'ànima desconeguts.
L o que no s^avía pogut confessar niay, s'ho confessava ara a si mateixa sense falses ni ridícules vergonyes;
la gran maravella que li havia negat sa joventut austera
y tiraganyosa, li concedia pródigament la vellesa. Estimava! Estimava aniplament, fortament. ¿A qui?.. ^Què
li importava'l quií A una criatura humana, a un altre
sér com ella. No era l'objecte del amor lo més punyidor e interessant d'aquell miracle, sinó l'amor mateix,
aquella gran afecció calda y S'rena aquell afecte viu
que la lligava a quelcòm vivent, Irnyentla de la buydor
opaca, del isolament imistich en que fins aleshores havia
viscut. Perquè lo que lliga y aconhorta no es pas lo que
dels altres ve a nosaltres, sinó lo que de nosaltres va
generosament als demés; lo que donèm, no lo que'ns
donen,,.
Es clar que la Marquesa d Artigues no ho pensava
pas concretament, allò, mes ho sentia ab la forsa imperiosa d'una gran realitat, y de grat se deixava anar iota
ella a n'aquell sentiment sens aturarse a meditar ni ana*
lisarlo, contentantse tant sols de sentirse bressolar en
ell per una mitja inconsciencia venturosa.
De sobte li cridà l'atenció una gran remor y bellugadissa que baixava Kambla avall. Se fixà. Era1! pas
d'una comparsa de disfresses. Avensals per un gran fanalàs dc colors llampanls, caminaven aparellats una dotzena d'homes, rihent y gesticulant discretament. L a
meytat anaven vestits á'Arlequí, l'altra meyiat de Pitrrot1 aquells tots virolais y cascabcllejant a cada moviment, els altres tots de satí blanch, ab rodes color
d'aroma per botons y rclluhint dc cap a peus com si
anessin coberts dc mirallels.
Ab les ulleres de tortuga estantoladcs sobre'l nas, la
Marquesa'ls anà seguint ab interès. Ni pels ayres ni
pel gust de les vestimentes aquells homes pareixien
gent grollera; devien ésser una coll» de senyors que festejaven cl carnestollcs ab distinció, com els hi calia y
sens enllotiirse en laordinaricsaregniinten aquells jorns,
l'assaren deixant un rastre de xicots y badochsqu'escridassaven, y la dama, seguintlos de pensament, els vegé
arribar a la portalada tota oberla d'una gran casassa, y
niunlar una escala encatifada, toia rub:erta de plantes
verdes y resplendors llaurades, y penetrar com un reniuixell d'alegria en la sala fastuosa, enrondada de
dones ab apurenses exquisidament exòtiques; y després
els vege encara trenar y destrenar galantment ab elles,
pavanes, minuets y demés danses senyorívolcs dels
temps passat»...
L'ànima patrici» de la Msrquesa'n tragué com una
mena d'alegrament d'aquella figurada visió. Allò era'l
carnestoltes bell, el carnestoltes culte, y no aquell des-
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foguicnl indiRM que bnjrdan M mitj del carrer. 11 la
fiMa tic l o l h ò a , Ics impureses del gusi y del mslinl, les
coses lletges y vergonyoses propies dels sers inferiorsl
Y la Marquesa, dc nou agafada entre les urpes de sos
prejudicis alàvichs, pensà que hi havia castes preferides
per Deu y la natura, y que sols aquestes devien tenir cl
regiment del món, sotmetem a llur imperi a les altres
castes deshereladcs e imposàntleshi callamenl y obediencia...
Justament en aquell punt, menlres allò pensava,
quelcòm insòlit li aturà en sèch el pensament. Donava
a la cambra de la Marquesa una saleta, y després de la
saleta venia'l menjador. E n el menjador s'acabava
d'ohir distintament un gemech engoixal.
L a Marquesa's girà ab vivor de cara a la porta, y nb
les ulleres sobre'l nas escrutà la fusca. E l gemech se ropeli mís ofegat.
— Glorial — cridà la senyora ab sobressall.—
L a veu de la cambrera, feble, trasmudad», li respongui ab prou feynes desde la saleta:
— Se... nyora...
— <Què tens?
— Ayl... No ho sé... M'ofe .. —
L a cara de senador romà devingué sobtadament d'un
groch verdós de bust de bronze, y la sang emperesida
pels anys, feu una revolució en les venes groixudes dc la
Marquesa.
— Filla, no t'espantis. . No serà res... — digué trèmolament la dama.
L a silueta indecisa de la cambrera traspassà la llinda
del dormitori.
— Vina, vina aquí, ab mil — afegí la senyora ab
afecte.
Però la silueta no avensà un pas més.
— <Què fas, Oloria, que no vensï—
Un altre gemech tèrbol revolà sinistrament per la
cambra, com un aucell dc nit, y un cop sórt demunt dc
la califa denuncià que acabava de desplomarse un cos
L a senyora, aterroritzada, rompé en esgarips.

LA PLUJA LLUNY DE CIUTAT
Quan bat cl vent
demunt Ics penyes dc! frtfslech torrent
y brama l'ayguu saltant artllnsa,
la selva negra es fers:! espantosa.
Jo m'hi he trobat:
Jo, tan poca cosa!.. Fill dc la ciutat
que iot just veii; ploure cerco la passera:
sens esma, nl camí, ni dressera,
lins els genolls enfangat
bregava en lo més negre de la Iempestat.
Aquí, devall dels peus. la timba pahorosa;
àtíkt Imponent, el bosch esgarrifós;
y Iréstega, al demunt, la volta nuvolosa
ab els x.Mcchs de l'aygua y els trons aixordadós.
E l torrent s'ennuegava monstruós!...
Y a la claror dels llamps,
udolant de rabia,
lurlents y xops,
he vist als llops....
Com caps enormes de gegant,
timbera avall queyen les penyes rodolant!
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— Gloria!.. Olurial .. Glorial! . — Y o n'aquell crit
exasperat, que més que ressò de veu humana pareixia'l
bramul d'un element, sols respongué, del altre cap de
cambra, una fresseta rogallosa com de fonògraf de joguina.
L a cambrera's moria. Per la fredor que li glassà'l cor
la senyora va tenirne la certesa absoluta. Sos dits sincrustaren mateix que urpes d'ivori vell en la fasta de la
tauleta, son bust s'enerisà enirgicamenl, y abun impuls
de totes ses forses logrà aixecrse mitj pam del sihent
dc la butaca.
— Filla meva!... Ja vinchl — cridà a la moribonda
com pera donarli coratge Mes, en cl mateix punt, les
forses la trahiren y retombà pesadament en el silló.
Tan sols allavors se donà compte clar de sa impotencia.
E l sér estimat moria allà, a tocar, y ella no podia
durli sos socors o son petó de despedida!
L a Marquesa d'Artigues allargà'ls brassos, encaixant
desesperadament les mans crispades, y un gran sanglot
li esclatà a flor dc gola. Mes tot de cop el sanglot s'estronca, va arronsar els brassos y els dos punys aplacaren ah forsa'ls nusets sobre la taula. L a Marquesa acabava de sentir qu'cn el vas de sa vida, ple de fel a
rasar, no hi cabia una gota més, y la seva ànima altiva,
reaccionant, se revoltà contra aquella nova y més terrible crudeltat del destí. Aixecà'l cap soberch ab un
arranch de réprobo, y encaranlse ab la divinitat, semblà exigirli comptes. ¿Qué li tou respost del més enllà a
n'aquella muda interrogant? Misteri! Jo lo que sé tan
sols es que d'improvís, com si aquells ulls clavats en
amunt, en lo desconegut, ab feréstega escomesa, haguessin topat ab una evidencia terrorífica, en cl rostre
tràgicament convulsat de la Marquesa d'Artigues hi
aparegué una expressió d'estupor suprem: l'espaumc
desolat del que ha deixat de creure.

Víctor Català
(IlusIracU del aulnr.)
Una veu s'axecava de cada cosa:
— PIO de ciutat, ;de qui't val tant llegí?...
Ah, saberut, ves què'n fas de la posa!...
yu'cstíis rldicul fanguejant alxl!... —
Dltxós d'aquell qui en la llunya ciutat
gosa l'estrany plaher dc veure ploure
a casa <líls Alemanys» repanxlgat
sens haversc dc moure,
ab l'escumós doble y pel fum abrigat
veyent, sota'ls balcons, passar balba y dormida,
com estigma vivent de la societat,
l'ombra arrupida y trista dels pobres trlnxcrayrcs,
sentint la veu planyenta dels noct.'imbuls crldayrcs,
y el rodar dels cotxes sobre l'empedrat!...
l'eró quan he pogut arribí a la masia,
y rihent y planycntsc de veurem mullat
la gentil Maria
de gallas dc poma, cl pa m'ha llescat
y d'oli novell me l'ha ben sucat;
quan he begut vi blanch a la vora'l foch.
quan mirantse'l cel que s'asserenava
lot calmosament m'ha dit en Koch:
-Alxft no ha sigut res,
per salv.VI rahlm devia ploure raes!... —
en bona refò m'he quedat tan parat,
que m'he penedit d'anyorar la ciutat!...

Rafel Nogueras y Oller

CATEDRAL bE SIENA

TESTA QOTIC/Í

