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ther Rathenau
No és LA REVISTA una publitació -adalerada
on el comentan i
segueixi molt

d'actualitat,

d'aprop

a l'esdeveniment. Al contrari, ens plau
deix,ar passar un temps entre un i altre en
garantia de que els pronunciaments siguin
sinó definitius, desapassionats. Amb aquest
pensamentvinc avui á parlar de W. Rathenau.
La seva mort trágica porta a coneixement
de la multitud el norn de. l ministre; abans
havia donat difusió considerable l'éxit de
.Génova, el tractat de RaPallo. Peró. sospito
que mai, ni la seva obra ni la seva persona
litat, seran en realitat populars. Moltes coses
ho destorben: d'una banda el truncament de
la seva trajectóriá pels odis polítics que ell
no volgué tenir en compte, serv-int-se dels odis

contraris

en

rnasses caires

justa com-pensació. D'altra, els
de sa pers-onalitat, 'que li prenen

aquella memória
treta, peró molt
un

i consideració molt Inés es
més durable, que garanteix

públic d'especialistes.

seva múltiple acció de literat, d'econo
mista, "d'home dafers, de politic, i ádhuc els
«divertiments», les escapades que feia a les
arts, la pintura a que segons. Harden ens

La

conta pensá dedicar-se formalment, i la musica
que per deport escrivia a estones, reflexen un
interlt de íotalitat, una mena de resurrecció
de l'humanisme que no és dable avui d'assblir
sense minva. d'intensitat. La seva forma li
terária, en canvi, un bon xic difícil i concep
tuosa,- li era un element de resta; i així massa
pie per al. periodisme, Massa dilettant per a la
cultura, la- seva sort hauria sigut inferior al

real valer sense -el pedestal que l'acció
fabricar-li.
Els In.esos d'estiu del 1918 vaig fer conei
xença amb les obres de Rathenau a Suissa.
seu

va

Corrien

en

mans

deis estudiants i

dependents

oficials alemanys internats. Junt amb els
llibres corria una consigna la d'apendre idio
mes

orientals, la de preparar un nou «Drang
Osten, que fou sempre aspiració de

nach

Rathenau. Quan- en: els dies de Génova co
negué el públic el tractat de Rapan°, se pa
lesa l'enllas entre les dues activiIats dels es
tudiants alemanys de Suissa. El món sencer
s'adona d'aquesta orientació oriental del Reich,
suposa que coronava la tasca de Rathenau.
Jo penso al contrari, que home profundament
con-eix,edor del seu país i del seu- temps, vegé
en la política exterior una tasca més fácil que
en la interna, i ádhuc una preparaCió pel go
vern nacional. Per aixó son nom que fins a
1918 era el-d'un deis servidors de l'Estat opo
sat a la dictadura sorda deis Luddendor-f i
consorts, desapareix, durant el primer període
revolucionan. L'home que dins- l'antic régim
s'havia senyalat per una resisténcia als Hohen
zollern no s'infeu-dá als primers i difícils r_no
Ments de la república, en que tantes persona
litats havien de gastarse estérilrne-nt. Els
anvs segiients s'assenyála pel seu famós fullet
de- Crítica deis Hohenzollern, i més e-ndavant,
la desaparició de l'estructura
en 1920, quan
militar 1 burocrática de l'Imperi, és un fet;
quan les realitzacions socialist-es són definiti
Vament allunyades i única força del nou
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Estat,
ques,

les organitzacions económi
manifestarse i s'incorpora clara

romanen
ve

a

ment al govern i

a

l'endegament material

ideal del seu país.
El comés era realment
usuals de l'home. Cala

i

les

superior

a

les forces

amb elements
podia ni
antics una
continuar la tradició, ni desconeixer els ele
ments que la composen. En un deis seus fullets,
diu que el deixa indiferent la impugnació que
d'utopista. Tot gran home
se u -Feia titilant-lo
és el creador de la seva época, respectuós del
ahir tal vegada, peró amb sentirnenís d'hereu
propietari, no pas de deixeble o d'infant sota
tutela. Construir purament a nou no té sentit,
peró l'arqueológic és un róssee. La vigorosa
i-ealitat no és nova ni -vella, sempre és jove
viventa cm cada nova primavera. Amb
aquesta doble cautela, ni futurista, ni enyo
rador, és feta la crítica de l'ahir, i la del dema:
la del socialisme. 1 amb una intelligéncia pre
cisa, tant que mereix el calificatiu de cruel,
se despulla-de passió i sap valorar el més alié
an
eh caracteritzava.Vegeu per
a go -que
exemple la dissecció admirable de la tasca his
tórica de Prusia,on se llegeix que: «El patri
moni d'objectivitat i exactitud sense prece
dents que ella (Prussia) aporta, a Europa, resta
durant mé-s de cent anys modem i inimitable;
fon el primer Estat completalnent rnecanitz,at,
no des d'un punt d'obir capitalista sinó en
el sentit militar i burocratic. Tal Estat mereix
l'éxit que tingué durant dues generacions,»
esta exactament m.esurat
on aquest eiogi
comp:ensat dient: <E1 súbdit prussia carica
turitzava els defe,ctes del seu Estat, els con
vertia en torpíssima arrogancia, exhibició im
pertinent de saber, en .orgull pie de rancúnies,
en esperit de dominació autoritaria, de freda
impertinéncia_ La vella Alernanya s'amaga
hor-roritzada de pensar que per assolir l'éxit
calgués ésser tant desagradable. L'estranger
a-pretava-els punys xnentrestant.» 1 se cornpren
que un talcrític susciti-odis m.ajors .que el i,ovi
nisme contrari, o que la utópica i revolucio
-nária pugnacitat. Rathe.nau.--no podia cercar
ajuda en les noves forces politiques la ponde
,ració 1..critica de les quals feia-en termes de
equanimitat en alternatives .equili
brades 1 plenes de comprensió en rel-logi com
en la censura.
ja d'antíc en els dies en que feia metafísica_
política, ben estrany a la idea de que un jorn
Ji calgués suministrar una base ideológica a la
revolució de la seva patria, havia recollit les
objeccions que contra -el socialisme con-) a
gov-.ern icom a moral aixeca la realitat. Vegern
especialment el seu libre «Zur Kritik der
Zeit». Amb aquest parlar imatj.at que no
sempre esca-u als idiomes llatins, deja un deis
crear

estructura nova; no's

170

.critics de Rathenau que ens asseiem amb ell
-vora el teler del temps i velem com els fils
se .creuen pujant i baixant, com vénen i van

langadores.

S'ens hi revela lo

regular, la

mecanització; s'ens hi revela que l'e.structura
del món és fatalment, sense fugida posible,
mecanitzada; que la influencia d'aquest ordre

producció a la ad-ministració, a
la política, a la vida doméstica, peró que no
gens menys és necessari salvar dintre d'aquesta
ferría concatenació la cultura del jo, tots els
impulsos morals, totes les arrels de llibertat.
Així construí la seva crítica del socialisme,
s'estén de la

sinó escampada en
fragments. El socialisme en sa forma do
minant ha nascut de la concepció materialista;
perque no hi ha una ciencia deis ideals, volgué
no

ex,posada organicament

mil

basarse en una ciencia de les condicions, i
queja en
sense adonar-se de que també així
utopia, se troba posat a la tasca en dilema
fatal, de contradicció amb les promeses sos
tingudes tants d'anys o d'apertura d'una era
aspríssima que ,Rathenau descriu part :arnb

part amb pagines co-nstruides,
les quals el lector no sap qué
admirar: si lógica de la construcció o la fredor
am:b que l'utopista .esguarda la própia fan
l'exemple

rus,

imagin-ades

i

en

tasia. AquesteS planes de la nov,a so.cietat
serien un- antídot precies .contra la fácil anu
_cinació que la idea sagrada de justicia des
vefila en el j.ove lector de les primeres lucu.7
bracions .socialistes: «El nombre. de revolucions
--.s'hi -conclou—creix sense parar, i totes co
meneen

.p,arlant-nos amb horror de la .sang

vessada, -peró cadascuna se sostéperl'esp.eran
_-ça, la possibilitat de protegir-se per les armes
'contra la revolució ,segiíent. La .grotesca mala
fe del joc .co,nsisteix, en aixó que cada revo
lució -que esclata retreu a la Pasada la sang
que véssa mentre que ella mateixa prepara
a l'avangacia .sa puixança militar.
Es inútil
esperar una fraternitat mec.anic.a, al contrari
un odi ferotge perdurara entre caps 1 subor
dinats, entre intellectuals i manuals, més dur
per tal que tots els camins :serien oberts a
tots i ningú podria _enganyar-se amb el consol
d'ésser una víctima de Vordre mundial de
l'orga.nització económica. .Avui .els .odis per
sonals tenen la .disfressa de :grandiositat que
dóna rodi de .classe,
vers els mono
politzadors de la cultura o del capital. Sense
capital ni cultura, re,a_pareixeria ,en liur forma
originaria rodi fill
la passió .de C_ain. No
hí valen .mecanismes: la producció i el treball
huma són desiguals
dels me:nys
forts Se revolta contra -.aquest fet..»
Corrien :els dies de I91-9-quan aixó s'escrivia,
.els ministres del socialísme- majoritari havien
d'apenar per ,a iliurar Berlín de l'espartaquis
me- u l'ajud deis oficials del régim antic. .per(5

aquells rnateixos ministres

socialistes que aixa
faren per la violéncia el moviment socialista se.
vegeren obligats a demanar auxili als sindicats
contra la sedició monárquica i nacionalista.
n'entre de part de fora succeia tot aquest gran
drama, en la quietut de l'estudi Rathenau aca
bant la seva descripció d'una sócialització del
món, escrivia: ((Si tal estat és un infern, reco
neguem que l'hem merescut. Es impropi va
nar la superioritat de nostra cultura, imputar
a les masses llur materialisme, llur feblesa de
carácter i llur cupiditat, afirmar la immuta
bilitat del carácter hurná, glorificar les virtuts
deis sobirans i els governants, el dessinteresa
ment material, el sacerdoci intel-lectual deis
aristócrates. On era aquesta grácia sacerdotal
filia del cel, quan la injusticia s'exhibia i el
crim era present arreu? Redactava antologies
falses i teoremes enfátics, cuinava sopes intel
lectuals, confonia amb una manca d'instint
ben professoral 1913 amb 1813, i se posava a les
ordres de les oficines de premsa. Llavors calia
lluitar per la intel-ligéncia„ no ara venir amb
romanticismes tardans com sempre.»

D'aquest romanticisme, és a dir, d'aquesta
incapacitat per a representar-se les coses reals,
i de por deis mals presents i futurs refugiar-nos

fugirme (i aquesta Iliçó diri
Alemanya tots la podern aprofitar).
Cal fugir-ne perqué tot l'encis del passat tau
en

el passat, cal

gida

a

en que nosaltres som diferents..I.7nrecord d'in--fantesa es gratíssim, retornar en.rera és no !a
una puerilitat sinó una desilealtat vers
un
matei-x.. Cal viure en el present, peró sense
sotrnissió a la material sobirania de les
institucions i els- mecanismes, car no mena,
una tal sotrnissió, ni a la dignitat dels pobles
ni a la missió de la huma.nitat.
La tasca de viure en el present la realitza
un poble cercant en ell mateix sa missió,
donant-ne consciéncia a un grup d'homes que
faciliten al Doble latasca, isolant aquel esperit
nacional, e-nfortint-lo per a la claredat i el boa

classe social s'hi refusa a fer de
els odis la treballen inter
nament i encare els odis contra aque.sta missió
nova de les nacions. Tant se val: no per rica,.
sin6 per culta, per posseidora de tradicions de
ciéncia, la classe hostil a la revolució será ine
vitablement cridada a regir-la, amb sacrificis
dols greus. Será coma Rússia, que l'acrescuda
rniséria fará recercar a alt pre.a l'experiéncia,
la tradició que posseixen uns quants homes.
Per& si la tasca se ven i se compra, n-o se venen
ni compren seritiments.. Els vaiors morals se
donen; en compendre aixó els caps respon
sables, que.governen. per a servir, -s'apartaran
deis revolucionaris catilinaris que serveixen
per a dominar:
Avui

Es encara Ilun-yana l'hora. Din Rathenau.
amb comparança justa, que la fallida d'Adema
nys—(na's podria estendre el judici?)--és corn.
la d'un com.erciant millonart. Els primerq

dies els criats serveixen encara a taula-en vai
xella d'argent menjars selectes: la ruina no
més és al paper. Peró al cap d'un any tot és
escampat, homes. i coses.
Davant un país igual, amb ciutats i carrers,
camps i collites no canviades, algú pensava
que tot era com abans i que amb traga se
podria servar l'antic profit. Els anys s'encar
regaran de palesar el contrari, i per força els
homes hauran de pensar en salvar entre tots
el que's. pugui.
«Llavors»—reprenem un fragment de «La
triple Revolució»—frets i impassibles corn ho
eren els,millors entre nosaltres--, sentirem parlar
de perfecciona_ments, d'extravagán_cies, de xi
fres- i acumulacions de multituds de Londres
o Xicago, i quan aquesta gent ens trobará será
enfront nostre com una societat de gentS
massa alegres que una pana d'automóbil fa
aturar entre pagesos laboriosos.., participarem
en les coses i els n.egocis com convé a la co-ns
ciéncia i a la raó... L'esperit i carácter de l'épo
ca penible que acabem de passar ens allunya
méS- i més -d'aquesta ruta: Hem abandonat
el que era nostre honor i dignitat, després de
la vanitat de l'erudició- estéril, i del dre-t here
dat, hem caig.ut en la fatxenda del carrer
del clixé. De dreta ens amenaga l'esclavatg.e
estéril; de l'esquerra, l'estéril terror; al mig
l'estéril interés-, el benestar del pervingut.
El fin: está glagat com a les époques rnés
glaçades.. Tothom és xerraire, ningú cren en
res sinó..
dl mateix, i mentre laidea se mor,
el món s'alimenta de frases.»
-

una

guiadora, perqué

.

Aquestes notes, comengades amb un intent
críti6, s'han convertit sense voler en un seguit
de cites i d'extractes. Mal podia fer-se altra
cosa en ressenyar una obra que per la quati
dianitat de la inspiració és patenta del perio
disme i que per l'ambient trágic en que fou
creada se fa ileg.ir amb ap-assionant curiositat..
D'intent he allunyat de la nieva taula els
escrits més patétics, els manifestos a la j'o
ventut aiemanya, al cansen deis tres reurát a
Versalles, per a donar principalment la filosofia
de la revoiució. Per Zsser Comentats en aifre
iloc resten per igual motiu els estudis neta
ment económics, els de pan i els de guerra,
que són com. -tata la seva obra, floració
una mica incoherent, nascut d'un espera que
prepara i suscita probmes més que no pas

"-fórmules de solució.
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una generació de transit, dainnada
proves aflictives, a fertilitzar els camps de
demet, indigna de la collita.»

Aquest .és el matig dominant en eh, aquesta
és la tragédia que fa tan bella la seva actuació,
de la qual tenia perfecta consciencia que li
feia escriure en son llibre De les coses que

vénen: «Som
a

M. REVENTÓS

Fet divers
Gran

mar

de llum,

a

migdia. La marinada

comenga de batre les espatlles dels doscents
nens i nenes,
que enfonsen els peuets a la
sorra
ara
eixuta ara molla, o juguen tot
gustant la salabror que els entra a la boca.

Voleien circumdant la platja les banderes
de la Colónia, sorolloses al vent.
La senyoreta Nuri, directora de la Colónia,
llegeix i pensa, en sa cadira-cistell enfonsada
a

l'areny-. Contempla

la estesa

bellugadissa

deis infants banyant-se ara de sol, ara d'onada,
ara de sorra. Veu la llur alegria, el procés de
la colradura, el lent i positiu guany fisiológic
de tantes ossades esquelétiques, de tants
pits rebeguts i anémiqués galtones. Quinze
dies,d'estada vora la mar que més que la terra
du nom de mare, i ja
coneix. Les dames
augustes del Patronat de- la Colónia, quan la
visitin s'estarrufáran de benéfica satisfacció.
Un pensament Ii acut, que li fa grácia.Aquella companya de Normal, tant carregada
d'escrúpols, que en pujant ella al tramvia
gosa fer certa ganyoteta, dient: «No sé... per
aixó... que vol que li digui?... Una colónia pa
gada amb diners del joc... no sé... fa certa
cosa, sap?» Perque no s'acosta ara, la mora
lista de secá? Veuria si- és o no és de debe) la
caritat que es fa, de cos i d'esperit, a duescen
tes criatures de la ciutat malalta, que s'obren
de pulmons i tornen de mort a vida.
.Tot justament recorda l'exquisida atenció
del President del Mundial Casino, quan ella
el visita, fent costat a les senyores de la Junta.
Aquell gran fabricant, propietari i navier,
entusiasmat de seguida, commogut per la
hum.anitária idea, oferí que el Casino subven
cionaria eh sol dues terceres parts de les des
peses... i que si feb., falta, la resta i- tot. No
es tracta-va d'atendre fillets de famílies obre
res? Doncs, res més just que el Casino aris

—Una cosa llarga, una cosa fosca:.. I sem.blava venir,—digué una nena.
—A mi m'ha fet un efecte com si tingués
potes—deia una altra.
La directora escrutá les aigües i l'horitzó:no es veia res.
—Ara ja no hi és, ara ja no es veu—feren
totes.
La senyoreta Nuri s'en torná a seure. Poca.
estona després, els crits de les menudes i de
les ajudantes anunciaven que la cosa es tor
nava a veure, i més prop de la platja.

Un objecte així com un llom d'embarcació
submergida de costat, anava venint, a batze
gades, empes per la corrent. Era una cosa
inerta, abandonada al grat dé les ones. Tota
la gent de la platja closa s'hi atangá, nens i
nenes, directora i mestresses. Cadascú hi do
nava son. paren
—Es un peix gros. Un delfí mort. Una
porta arrencada d'alguna caseta de banys.
Un patinador. Una barca volcada.
La cosa embarrancá, per fi; una massa de
-

,

color blau fosc, amb membres pengim-penjam.
Les dites es tornaren una explosió de xiscles
i exclamacions esgarrifoses:
—Es un home. Un mort. Un -ofegat. Assis
tencial...
El cadavre estava boca terrosa. La última
,onada el tombá, cara enlaire, i uns rengle
de plagues lluentes fulguraren al sol. El vestit
blau fosc, correcte, era decorat de botona
dura -metál-lica. Se li ditingien lletres a les
solapes. Un nen Ilegí: C. A.
ail—cridá una nena.—Miri, senyoreta
Nuri, aquest mort va vestit igual que el
papa. Sí, sí, C. A. vol dir Crédit Americá, jo
ho sé. I el papa és cobrador d'una casa que en
diuen Credit Americá i 'va així mateix, tot
blau i botons lluen.ts; igual, igual...
tocrátic-popular allargués, espontani, sense
Un darrer cop de mar girá al mort una mica,
regateigs, les mans generoses.
el rostre inflat decantá's vers la. noieta.
_—Senyoreta Nuri, senyoreta Nuril—cridá
punyent, desesperat d'aques
una
ajudanta.—Vegi, aquelles nenes estan ta.—Si és el papa! Es el papa! Ara el- conec.
totes exaltades. No sé .que han vist sobre el
Iiiii! Es mort, el meu papa; ha caigut al
mar.
mar i s'es negat.
•

•
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senyoreta Nuri, d'una revolada, s'en
dugué la petita, en accidents. Les ajudantes,
bracejant, allunyaren tota la mamada, cor
La

a vestir-se. Entraren, obeint
als crits,
dintre del dos, pescadors, mariners, dones,
Mocos de l'Esquadra.
El caporal deis Moços mana aixecar al cos.
A pes de braços l'entraren al botiquí de la
Colónia. La senyoreta Nuri, deix,ant la órfena
a.na prop del difunt. El caporal ja u feia re

rents

gistrar

les

En sortí
deja:

butxaques.
una

veure,

cartera,

ara

regalirnant. El caporal

«Ningú sigui culpat de la mort meya. Sóc
cobrador del Crédit Arnericá, i duent al da
munt mil cinccents duros cobrats al matí,
temptat pel diable volguí provar la sort.
Al Mundial Casino he entrat, i, jugant, tot ha
he perdut. Estic condemnat davant deis meus
patrons, de ma muller i mes cinc criatures,
una d'elles, malaltiça, que és a una Colónia
benéfica. Totes quedaran ara a la miséria.
Essent jo mateix- la causa de la perdició de
ma familia, cm lianço al mar per a matar-me
sepultant-me am.b la meya deshonra.»

sabrem el qué d'aquest mis

tenUn

paper, amb l'escriptura mig fosa, la
tinta escampant-se en la mullena, comencava:
«Al senyor Jutge». El caporal, en veu alta;

**

*

La senyoreta Nuri, sense esperar ordres
del Patronat, declara disolta la -Colónia.

Regí:

R. RUCABADO

Moral

tats

i pretextos
P

L'ordre

nou

de la

gracia.

Postals de Suissa.

La fatiga deis teoritzadors del feminisme
s'acompanya de la mi-nuciositat crítica deis

.novelladors de la felicitat.
Dalers impossibles. Paraules inútils.

perdut.

Temps

•
,

Nosaltres volem tornar a l'econornia verbal
casa. Nosaltres volem acontentar-nos arnb
la saviesa d'un paisatge definit i d'una tradició
feinera. L'estalvi del temps que els nostres
avis distribuien de manera que mai el -temps
no els .fos sobrer ni l'oci no els deix,és l'encu.riosiment d'aquestes mixtures de la libidine
amb les quals •volen embriagar llurs compli
eacions i llurs complicitats els psicoanalistes.
Algunes estotes ens hem fet la inusió de
reduir a fórmules llibresques l'essencialitat
de la raça. Tota una géneració acceptava un
breviari. 1 rn. entrestant tota una generació
deixava fugir inútilment la -vida, oblidant la
dita d'aquella donzella -que potser no sabia
llegir ni escriure peró en la senzillesa de la
qual s'endevinava la certesa i el repós de
Déu el dia que en demanar-li qué pensáva
de

Cal veure les calles de jovençans cantaires,
les vetlles del dia de festa. Cal sentir-los xiu
lar per a compendre la benaurança del lleure
després de l'aplicació a una tasca modesta
dins la jerarquia de la qual no hi poden haver

incompresos.
Cal haver desitjat cridar llibertat i no
haver-ho cridat de por d'escandalitzar els com
panys.
Cal haver-se deixat eneisar per les realit
zacions de la pulcritud sense fantasia i de la
grandesa sense imm.ortalitat, fins el punt de
Ginebra i el cor de pedra d'-aqu.esta
ciutat que potser guarda tota l'ardor callada
d'una Roma del Maligne.

aescobrir

•

al matrirnoni, ella
—Jo, la castedat.

portar

responia,

diu:

*

*

L'home sincer i l'«arrivista».
L'home

escrigué

sincer

un

dia,

com

si

fossin d'ell aquests mots al jove «arrivista»
que l'adulava:
«No cregueu en les proteccions. No perdeu
el ternps fent llegir el s vostres maimscrits als
confrares que judiqueu poderosos. No asso
•

•

lireu

res.
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No hi ha ningú que pugui fer l'éxit d'un
autor novell. Cal absolutament que ehl mateiy,
se'l faci. Deixeu el vostre original a un editor,
i a un altre, i a un altre. Será llegit i a la fi
,será editat si mereix ser-ho. Aquest és el gran
Carni, el camí dret i fins únic camí possible.»
El jove «arrivista» es oueixá d'aquestes pa
raules, que li semblaven d'un rígit doctrina
risme moral poc avingut amb la flexibilitat
política que e.xigeix certes toleráncies amb les
impureses de la realitat.
1 sabeu de qui eren els rnots que havia
manllevat l'home sincer?
D'Emili Zolá.

Dittleg

de la

—No
mentre no

incapacitat civil.

saber

res.

No

em

parlis

de

res

tinguem la llibertat de Catalunya.
—Deixem-nos d'aquests extrems impossi-•

VII. L'edat di or de les llebes catalanes.—
Corn ha dit un deis nostres me•stres„: l'edat
d'or de la nostra literatura no la trobern en
el passat i hem de cercar-la en l'esdevenidor.
Així s'acnmpliria la profecia de Milá, el qua.
augurava, mig sigle enrera, en l'alba indecisa
del nostre -ReSsorgiment, dies de glória per a
la literatura catalana. Peró, les eclats .d'or .de
les literatures germanes són fruit de la in
fluéncia clássica, que no reberen les nostres
lletres. Es, doncs, evident que si no incorpo-.
re.m •a la nostra literatura el saber deis antics,
si no tapern aquesta lla.cuna im,mensa en la
história del nostre esperit; si no fundem, en
definitiva, un humanisme catada., aquell que
la fatalitat histórica ens priva de tenir en el
segle XVI, seria dificil obtenir la evolució que
ens ha de portar, a la fi, una literatura clás
Sica i nacional ensems.
Es presenta, doncs, la necessitat d'enfortir
el nostre nacionalisme literari, que podria
perdre's, desorientar-se i produir una obra
desequilibrada i anárquica, inconsistent i frag
mentária. Editar i traduir semblaran tasques
ben humils..S.ón necessáries, tanmateix, per a
acabar d'enfortir el nostre ressorgiment lite
•

•

•

.
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filológica

no

será, doncs,

per

*

Conservadurisme

.

a

*

oportunida.

«Per Catalunva, compreu aquest llibre.»
«Per deuré patriótic, abonen-vos al meu
-

teatre.»

«No
Meya

sou

bon nacionalista si

no

protegiu la

botiga.»

Nosaltres oposem

a

les

imperatives habi

litats d'empresa l'activitat de tots que faci
comprar llibres per la natural necessitat d'in
tercanvi de la Cultura; que faci prósper el
teatre per maduresa d'u-na vida 'social riostra
da i que alliberánt el botiguer de la disfressa
d'una mena de sometent de l'entusiasmé él
reintegri a la normalitat d'un estam.ent na

cionalitzat.

J. M. LóPEz-PICÓ

Metgé.

La fundació Bernat

rari. La tasca

i aspirem a una achninistració que sense
programes i sense decálegs ideol?gics es_
combri -bé els nostres carrers.

bles,

i j.

nosaltres una finalitat de pedants. Pel con
trari, será només un medi d'enrobustir les
nostres lletres, de donar a la nostra literatura
la passió irreductible de la realitat i la exacti
tud, el desig de precisió i Claredat. Será només
un medi de fomentar el gust i la finor, de
preparar una cultura enciclopédica. i agra
dable, de donar als nostres escriptors les
«clartés de tout» de que parla Moliere.
Si els nostres homes de lletres continuessin
negligint els clássics, no arribarien mai a
posseir un fort sentit literari. Continuarien
admirant, com ja succeeix massa sovint, con
trassentits i produccions serise solta, obres
mancades de fonament i d'ordre.
El classicisrne exigeix a l'escriptor molts
esforeos i moltes renuncies; peró ho compensa,
en panvi, amb les rnés preuades virtuts. Vol
dríem, per l'exemple deis clássics, que s'anés
formant una literatura catalana impersonal
o aparentment impersonal, en que els autors
prenguessin bona cura en la perfecció de la
forma, sentissin l'amor de la grandesa
intentessin obres d'arnple abast. Voldriern
eixamplar l'horitzó de l'home de lletres, per
qué es crees una ánima més rica, mes docu
mentada i més flexible, fins a realitzar el tipus

dë

Tésbriptor

Gcethe.

La

«imitatio

Goethii» fou predicada alguns anys a Cata
luriya, oblidant que Gcethe era, á son tórn,
1111

la

imitador i que calla, en tot cas, -acudiý a
primera: Aquélla -faCilitat d'eSperit,

font

aquella hospitalitat litétária ?pie tots Ii-a.d
éra la pényóra deis' clássic§. -Els q-tials
vénen

ensenyar-nos que l'autor no ha d'eá
plaiár-se, aiiá ha de trebállar; no ha d'aban
dóijarse al conreu motbós *dé la própia: va
riitoáa psicólógia, aná ha de crear- éssets i
eSdévéníments externs, amplernént uniVersals
i per tánt geneto§os.
El nóstre ReSSorgiment no és d'avui; por-teri ja prop d'un segle de lluita literária,
aquésta quasi matúritát ens salvará. 'dell de
feCte§ inherents a una obra de traducció i
édició. Corretfern, tertament, el penh de fór
Mar ún esperit litétati totalmént llibresc i
juStament impopular.. La riostra literatura no
fóra 'verarnent nadónal,' sinó un próducte d'i
Mita.ció indefinida. Aixó nó podrá esdeVenir-sé,
perque -eátein.'precisament en un pelo& dé
Vivacitats espontánies; que nece§siten nia
tost timar-se i corregit-se.
La influencia sobré la literatura vol din
específicament influéncia benefactora- -Sobre
llerigua. Per l'exercici de tradúcció .éls.au
tórá tontemporanis serán emposos a reno
Véllat
fons de l'idioma.: Avui, el catalá,
en cetts casos, resulta encara irnput i'iridecís:
La; traduCció clássica haurá 'de: donar4i defi
nitivanierit la máxima' perfeCció,- élasticitát
abundor, rétornant-lo sense 'cap violIncia. a
la sintáxi própia, a la séva profunda -natura
litat, adulterada avni per la mfluéncia de. les
parles Veines, i enriquint-lo amb inóts que
per dret 'd'herencia li áp-ertanyén:
a

al tipus que reclamen les nóStres' neeeSsitáts,
siá 'tarribé óriginal: bella /riostrade la indúStria
editorial catalana i bella pródiióció de la Cién
cia filológica renaixent a Catalúnya, .peró
serle-a:O:en 'aparen científió hi aqu_ells rho-numeras 'd'erúdició' que podrien esverar el

nóstre. públic.
No

serk-dones,' la riostra obra,

reprodiiódó

una

simple

reviáada de le§ col-lécóions fo
rastétes Lés necessitats de la 'cultúra' general
catalana- éXigeiXen• un tipuS especial-iredició

Clássica, 'Sense pretensións excessiVés, peró
tainbé-sensé Massa hümilitat.'Hem d'atendre,
ábans que. tót, la riecessitat 'utgent de posar
els clássids

a

l'abast del leCtor catalá. Els
r

graris autors no són per a 'Regir a les 'biblió
teques públiques. ni- a leS :deis l.ateneus, =áns
bé reclamen la solitud i 1 eálnia..: Cal assa
bórir-los, ttanquil-lamént en la -própia carnbra

.d'estúdi,
aixó l'edició

pósseit-los rriatérialmént, i per
popular' esdevé abSolutamerit

impreSéindible.
Ekisteix la .11egénda. d'ésser; el§ clássicS,
avotrits i pesats. Nó els 7han. llegit mai, cer
tament, els qui l'han creada. Aquesta'llegenda
és la imptesló vulgar del§ eátudiants- pere
sosos. La manca d'obres- que :en§ acoSte§sin
ainablement a l'original'vi, ha fom.entat
entre nósaltreS aquesta falsa idea:. Sobtetot
hi ha coritribuit el ifet d'estar. acapatats-élá
autors antics pels .eruditS sénse' enlodó, pél
pedantisrne oficial i privat, que éS la grotesca
caricatura de. l'husnan.isme. 'En'
si
tuáeiÓ, resultáva impossi:ble que la.. nóstra gent
concedí§ als anties cap Valor de vida.
Si ofetiM al públié, direciárnent,- les grans
obteá Clás§iqUes en -forma asSequible,' -aquella
llegénda s'esVairá. El públic acollirá els gráns
aútors sense cap prejudici. -Llegirá; .Horner
llegeix una riovel-la i ádhuc els
VIII:. El- plan de la «Fundació -BeYnat Coni
Metge»..--Resumint: la «Fundació Bernat Mét infants CómPendrán Virgili. Car els autors
clá.sács,' génerahneht, són d'una facilitat as
ge» aspira a suácitat a Catalunya un novell
humánisme intuitiu i creador—no l'hu.manisMe sómbrósa.
medióéte; de filólegs pedants; que -.'no sáp
Departirein la nostra empresa en dues'gratis
retrobat la vida én les grans -obres etemes:
El nostre programa 'aspira també .a suscitar
colleccions: gregá i llatina.. Eixamplarem el
l'intérél de tothom..I4 adhessió, només; d'una sentit 'donat órdináriament als ólássics,
cloint-hi els principals autors cristians :deis
é/ite poc nóinbrosa, no sabria Satisferjnos, ca
priniers -segles. Així hi haurá Gregori Na
no volern crear' simplément
luxé de va
nitat 'nacional ni una cultura artificial del ziáncé i Joan Crisóstom- desptés de Demós
teneS i ILysias; com tarnbé Lactanci, Sant
patriótisrne.
esfore
Agustí i Prudenci, aernés de-Cicer& Seneca- i
Volém, d'altra banda, que el nostre
aásoleixi la máxima impórtáncia i dignitat Tíbul.
Per començar publicarem els textos vera
científica. No tractem de reeditar a Catalunya
ment clássies.i prinCipals. En segon terme, els
i traduir serizillaMent les- edióions forasteres,
.

'

:

„

una icol-lecció nova al Costat 'de
de Teubner, l'anglesa d'Oxford, la
fraricesa de l'Associació «Guillaurrie Budé».
I 'volem que aquesta Col-lecció nová, enc que
s'assernbli, car *és aquesta l rhés apropiada,

sinó de fer

l'alémánya

dels autors criátians. Désprés, els d'ordre se
cundari. Més tard, si la empresa continua,
els tractats técnics o científics. Donarem pre
ferencia tanibé a les obres- íntegres i* plenes
de vida, sense e-xcloir, peró, certes obres frag
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mentáries de valor excepcional; sobretot els
fragments lírics que ens revelen els papirus
recentment estudiats hauran de figurar-hi in
discutiblement.
El tipus de volum, és: un text, acompanyat
d'introducció i comentaris de conjunt i la
traducció catalana davant el text. Del text
i de la traducció en farem edicions separades.
Aixi cada volum vindrá a contenir: el co
mentari preliminar sobre l'autor, el seu temps,
les

seves

obres,

el

seu

genere literari,

en

el

pri

volum de cada autor o obra que sia con
tinguda en diversos toms; l'história resumida
del text; l'exposició, resumida en una o dues
págines, de cada obra o part continguda en
el volum; a l'esquerra del lector, el text antic
amb notes brevissimes de les variants consi
derables; a la dreta, la traducció catalana amb
notes brevíssimes sobre els passatges que cal
gui interpretar o remarcar; índex general, al
final, del volurn o serie de volums que com
mer

prenguin un autor o obra; en certs casos, a
tall d'apendix, estudis i comentaris especials,
índex de noms propis,, glosaris, «incipit» de
poemes i de versos, etc..

•

.

de cada página será igual en el
la traducció. El volum mig será
d'unes 300 págines. El format 14 X 22 cm.
Per les edicions sense text antic, serán supri
mides únicament les págines d'aquest, sub
sistint la. mateixa numeració total,
El

número

text i

•

en

IX. Les Normes.—En primer lloc, anem a
realitzar una obra col.lectiva. Volem harmo
nitzar-hi, dones, arnb un metode; amb una
finalitat cornil, els esforeos de tots els qui a
Catalunva s'ocupen de les lletres antigues.
A tal fi: han esíat redactades unes normes,
per a orientar la tasca deis diversos col-labo
dors, a les quals el nostre cos de revisors ha.
donat unánimement llur conformitat.
En quins principis s'han inspirat aquestes
normes? En els principis d'una- probitat per
fecte, que permetin donar més del que oferim.
Que en- la adopció del text sia respectada la
tradició, peró tenint en compte les troballes
i els estudis recents. Que, daxnunt el fetit•
xisme de l'erudició, predomirán els drets del
gust. Que hi hagi la major perfecció en. les
condicions científiques, sense perdre de vis
ta l'exigencia d'un valor literari primordial.
Que les traduccions sien d'una exactitud fi
delíssima i es presentin am,bun to natural
i amb vestiment artistic. El punt d'obir li
terari és en nosaltres essencial, per tractar-se
de, formar ja, íntegrament, el catalá culte
que ha de sortir de la prosa humanística.

colleccions usuals, ja en part endarrerides.
Ens cal exercir fatalment la crítica textual,
peró no estem en condicions d'oferir edicions
crítiques ni són aquestes, evidentment, les
que necessita l'estudiós i el lector catalá. Fóra
ridícol pretenir-ho en l'estat actual de la
nostra competencia i de la nostra documen
tació.
Nogens menys, ens és factible tenir en comp.
te tots els treballs de la filologia contempo
ránia, perque les nostres edicions presentin
la suficient garantia científica. Una estimació
comparativa de les darreres edicions „deis
grans filólegs alemanys, francesos i anglesos,
les quals són fetes amb ciencia formidable i
amb veritable geni, ens indicará el testimoni
més digne de fe. La nostra tasca es troba
recluida, dones, a tenir presents les millors
edicions crítiques, i coneguent els darrers tre
balls especials sobre cada autor i cada obra,
triar les formes que semblin adaptar-se millor
al context. Hi ha dificultats, certament: peró
la probitat ens obliga a no prescindir de la
crítica, ni tirar pel camí d'en mig davant els
problemes que susciten les variants, ádhuc
en els llocs on el sentit no en resulta gaire
afectat.
El text, peró, irá estricte, sense interpola
cions ni conjectures, generalmen_t. Les variants
a considerar serán també reduides al mínirn.
Será suprimit tot comentani exegetic o ex,pli
catori al peu del text. En fi, persones de reco
neguda autoritat revisaran minuciosament
l'adopció del text, el qual sofrirá támbé la
máxima correcció tipográfica.
X. Les traduccions.—Ouant a la traducció,
les obres hauran d'ésser considerades no com
a textos morts, sinó com a obres d'art, obres
vivents, produides per homes que hi abocaren
llur vida. Per aixó, en les traduccions nostres,
hi col laboraran' els filólegs amb els artistes,
tal volta amb preponderáncia deis darrers.
El treball pacient- d'investigació i de res
tauració, aq-uesta tasca indispensable per a
netejar
d'art deis ba-rbarismes deis
copistes, aquesta restitució de les seves linies
essencials, ja ens la donen, gairebé, acom
plida totalment, els erudits estrangers. Més
aviat ens pertocaran a nosaltres les joies de
la creació artística. Aixi l'entusiasme creador,
el sentit delicat de la forma, restituint en nos
tra llengua la bellesa deis textos antics, com
pletará l'obra del filóleg.
Quin será, dones, l'objecte de les nostres
traduccions? Facilitar la intel-ligencia del text
antic i

Per

l'adopció

naturalment,
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a

del text no podíem
les edicions

«vu-lgates»

acudir,
ni a les

permetre

ensems, als que

no

poden

directament a l'original, sentir-ne llur
fresccir i encís immortals. 3ilalauradament, el
ntrne de la poesia i de la prosa sois pot
anar

assolir-se d'una manera imperfecta. Donades
tals dificultats i a fi d'evitar interpretacions

personals,
en

les nostres traduccions

seran totes

prosa.

La bona traducció suposa, ultra un cúmul
de coneixences especials, llarga intimitat del
traductor amb l'autor. Per aixó els nostres
col-laboradors triaran les obres de llur prefe
réncia i gust personals, aquelles que hagin

arribat a posseir completament.
Diriem, per a resumir, que les nostres tra
duccions ha.uran d'ésser vives, exactes, pre
cises, elegants, correctes, ben escrites, molt

conciençoses i del

tot ajustades a les inten
cions de 1' autor; De cada passatge s'en haurá de
treure el sentit natural. Segons el carácter
de l'obra, haurá d'ésser el génere de traducció.
Quant als filósofs, per exemple, el traductor
haurá d'assimilar-se els procediments de la
dialéctica antiga.
No hem de violentar la nostra llengua, ni
sacrificar -res, en canvi, al desig del bell dir,
ni catalanitzar o modernitzar massa les idees,
sinó donar el matís de cada mot, el sentit
escrupulós de cada frase, el color de cada
expressió, el to de cada irog.
Ha estat exigida pis nostres traductors la
renúncia a fer obra personal. No els demanem
que posin de manifest l'esperit, el talent, la
eloqiiéncia, ni sois el propi sentiment literari.
Els hern demanat que s'oblidin de sí mateixos,
per a deixar parlar el text antic; més exacta
ment: per a fer:lo parlar.
Per sort, el catalá d'avui permet les més
diverses acornodacions. Es, com la llengua
deis•poetes •grecs, un llenguatge a voltes
altívol i a voltes familiar, rublert d'imatges,
desdenyós de la sintaxi rígida, ric en neolo
gism.es ardits i en impropietats utilíssimes. En
catalá podem fer el que no podríem amb
el pas correcte i assenyat de la prosa francesa
moderna. El tradcutor gaudeix, doncs, em
prant una llengua no cristal.litzda encara,
?'una llibertat de moviments que no tindria
en
cap deis altres idiomes cultes. Aquesta
major llibertat vol dir, peró, major respon
sabilitat. Podria caure en el perill de forjar
un instrument arbitran. Per aixó haurá d'ins
•

pirar-se, com a norma general i obligada, en
la llengua catalana vivent i corrent, repensant
en

catalá d'avui les idees de l'autor antic

recorrent només als arcaismes i
en

.els
XI.

n.eologismes

casos

imprescindibles.

Per a

completar ?'obra humanista.—Les

traduccions

poétiques,

com

els

comentaris

els estudis filológics detallats, no
entren, per ara, en el nostre plan. Aquestes
extensos

o

publicacions les deixem com una perspectiva
de l'esdevenidor, avui encara impossible" a
Catalunya. No vol din aixó .que limitem les

nostres intencions i esperances. Ans bé, la
«Fundació Bernat Metge» preveu la necessitat
de completar l'empresa d'aquestes edicions
amb la intensificació deis estudis clássics entre
nosaltres. Per aquest camí contribuirem a
deixar d'ésser dilectants artificials i realit
zarern la veritable «illustració» de la nació
catalana, fins a desvirtuar del tot la influéncia
perniciosa de molts autors forasters contern
poranis sobre el nostre esperit.
Per a aquesta obra fonamental ?'editar i
trad-uir que emprén la «Fundació Bernat Met
ge», vindran, sens dubte, per la força natural
de les coses, les altres empreses. -Al costat de
l'hum.anista s'alçara el filóleg. Amb l'interés
artístic o literari, sorgirá l'interés científic.
Les nostres edicions poden esdevenir el punt
de partida per a recerques extenses sobre la
llengua, la literatura, la filosofia, les institu
cions, la vida privada- de Grécia i de Roma.
Será arribat, llavors, el moment d'estudiar a
fons les civilitzacions hel-lénica i romana de
Catalunya. Aquests estudis han d'ésser el
complement necessari a la nostra obra.
Esperem, doncs, que, seguint l'impuls de
la nostra «Fundació Bernat Metge», es co
mençaran a publicar a Catalunya edicions
critiques, utilitiant manuscrits no tinguts en
recerqueS i es
cara en compte; que es taran
tudis de detall sobre la gramática, l'estil, el
vocabulari dels diferents autors; que es pu
blicaran monografies resumint l'estat actual
de la ciéncia dels antics en un .punt concret;
que es recolliran colleccions de textos rete
rents a un tema especial, com, per exemple, els
textos deis autors antics referents a Catalunya;
que es prepararan els imprescindibles diccio
naris generals grec-catalá i llati-catalá; que
s'investigaran els manuscrits existents en les
biblioteques i arxius peninsulars; i que s'edi
taran, en les nostres col-leccions enciclopédi
ques, tractats manuals d'art 1 de filología
greco-romanes. Com deia Pasquier—i prou
ho saben els poetes atents a les lliçons de -Pom
peu Fabra—són coses que fraternitzen ensem.s
la poesia i la gramática. Tot és, a fi de comptes,
honorar les Muses, que són germanes.
.

-
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Notulac ó ibseniana
L Els proféssionals de la:matemática us
diran que la exigencia -de la més absoluta
rigor en les. demostracions fou obra de les
grans testes, del. segle xix—de Cauchy, Gauss
Riernann a H. Poincaré. Aquesta rigor, in
fluí poderosament en les demés ciéncies. I és
de preveure que, temps a venir, exerceixi bo
una tirania, cercant, -per a la rigor lógica
deiš conceptes, un fanatisme quasi tant indes
tructible com el que hom té, malauradament
per certs dogrnes.
II. Si altre mérit no hagués, Ibsen, tin
dria» el d'ésser el Inés implacablement exacte
deis psicólegs que han escrit modernament
pel teatre. Ibsen, en .realitat, enuncia un teo
rema psicológic—en un diem-ne primer acte.
En el darrer, com un.genial matemátic moral,
a la que
només
dóna la solució cercada
manquen les sagram.entals pa.raules: que és
el que calia demostrar.
III. Es a dir: la equació Hedda. Gabler
les operacions totes, fetes segons el m.étode
ibsenik— no pot tenir altro solució correcta
que el suicidi d'aquesta- bona senyora. La so
més elegant peró, que li °feria un métode
llatí; bellament irónic—per exemple, la en
tesa .amb aquell senyor que li proposa el 'no
meny,7s geornétric métode del triángle,—és per
endavant rebutjada axnb tota la possible fi
delitat a la rigor científica., En «La Casa de
Nines», l'excenent métode ibseniá s'im.posa
també rigorosament científic a totes les dernés
solucions metódiques.
IV: Negar nostra admiració a aquest for
midable constructor de,, un dia nou.s problernes
en, noves valors d'humanes ánimes, fora pueril
que injust. Per& admirar aqu.estes
ensems
noves valors mecániques d'humanes ánimes,
Mica en el llindar de la més elegant i serio
sarnent correcte de les inofensives dernéncies,
fóra força pueril, i, per -sentiment de medi
terraneitat, una injusta Indelicadesa devers
nostres instints normalrnent precisos, clars;
profunds—ja cletssic.s.
V. Cal fixar per sempre més: «Els pobles
tenen uns límits psicológics propis, que cons
titueixen les veritables fronteres naturals.»
—Aquelles que creen política, guerra o entesa
económica, són artificialitats que, reialxnent,
no consten més que en el mapa, i, s'evidencien
en unes auténtiques rnolesties als viatgers.—
.

.
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Aquestes naturals fronteres psicológiques, úni
ques que, en concret, constitueixen la inalie
nable nacionalitat, creen unes duanes sen.ti
mentals i mentals, que rara volta deixen
passar un producte estranger, si abans,
viament no és, clesnaturalitzat, fins a deixar-li
només que una valor neutra, comü, tolerable:
En un mot, els duan.ersr–al revés deis dua
deixen passar. més que
ners deis Estats—no
les coses que ja abunden, les univ'ersalment
convencionals i convingudes.
VI. (Remarca. Quan dos pobles de limas
propis i diferents, fant creuament per pacte
•

,

polític, conquesta o espontánia conveniencia,
produ.eixen una for.ta part híbrida. Cada nou

individu híbrid tendeix fatalment a anul-lar-se
com a tipus, o al retorn, a l'acoplament al tipu,
que deis dos predomina en eh. Tant és més
vivent uii poble, tanta .de menys hibridització
admet Perqué a, hibridització oposa el fen.omen
constant de captura. En realitat, el que, fan,
les grans naces am.b instints propis és digerir
tot element estrany.i assimilar-lo totalmen.t
després.—Observi's el fenomen de ciutada:
nització de tata mena d'individus que s'opera
en lespoques veritables grans ciutats del sillón.)
VII. Aixi posada la qüestió, cal, potser
•

-

audaçxnent, preguntar: com es poden en
ritat compendre dos pobles d'index psicológic
o d'exponent d'instints, diferents?-0ué com
prén, qué enten, qué sent un poble de l'altre,—
a part deixant la cornil humana mímica, i
enc
la general orgánica mímica dels senti
,

ments?—Com- crear-se una ánima a ,propósit
per a cada cas, per a cada .psicologia distinta?
-7--Es a din, com, per exemple, un gran
venizelista o ,un fascista poden sentir aquella
incoherent tritícia, mica mística, negativa,
malaltiga, d'-un rus intellectual i .nihilista
d'abans la guerra?
VIII. Cal reconéixer peró c,ertes afinitats
psicolbgiques, devegades filies de proximitats
geográfiques, altres per racial parentia, i ra
ríssimes voltes per un sembla.nt secular jou
de cultura. Cert no obstant, que hi ha climes
d.'ánima inhabitales segons per a qui.ns gruPs
d'instints. I, si bé aixó no és rigorosament
exacte pel que fa a l'individu isolat, ho és
en absolut per a la collectivitat posseidora
d'aquells límits psicológics propis—sempre
funció d'uns instints originals.
.

De

IX.
la

l'aparició

renaixença

i triomf d'Ibsen
de la que podria dir-se

ençá,

d'agilíssima mentalitat amplement compre

secu

nedora.
XI. Som deis primers en dir netament:
«La original instintivació que fa les vees

laritat d'instints originals catalans ha fet molt
de camí. Sembla que els catalans són ja en
el comengament de l'absoluta desintegració
d'accidentals elements forans. Sembla que en
sems comencen a digerir i assimilar tot ço
que els hi es estrany, '<Entre de la fórmula:
característica de llur pérsonalitat nacional.
Heu's aquí com aquestes dues nits de «La Casa
de Nines» i «Hedda Gablen>, Ibsen, era admi
rat, no compartit. Agradava, no encisava.
Plavia la vida deis personatges, per?) no era
aprovada aquella manera tant seva d'actuar
i decidir—qual estudi ha creat quasi una bi
blioteca.
X. Tota la mestrívola traça d'Ibsen
aquest ardent, implacable segellador dé des
tins, no portava el convenciment, no arren
cava aquell consentiment —avantgüarda de
la ideal identificació entre l'heroi i
creadora del profund veritable goig esté-tic.—
«Nora» y «Hedda» són indiscutiblement beh
humanes, tant humanes com els protagonistes
deis «Nos» japonesos o una amaçorá gid aus
traliana; per() la seva humanitat manca- d'un
cert equilibri intern nostrat, sense el qual un
catalá només admira com artista, com hoine
,

•

races,

indesxifrablemeni intransferible»,--

es

ádhuc entre la dita familia europea. karament
poden concordar dos grups d'instints diferents.
D'aquí. aquella admiració a l'obra ibseni'lna,
peró també, per que• no dir-ho? aquella quasi
incomprensibilitat, que, com potser podríem
creure els pessimistes soms, no es deu gens a
ignoráncia, ni a subcivilització.
XII. Insistim.—No és arribada l'hora d'u
na revisió total de valors europees i catalanes?
—No és arribat el moment de dir patriótica
ment no a tantes coses no científiques d'Eu
ropa?—No és ja d'una. fréturosa, impacient,
terebrant urgéneia, aq-uéll fórtíssim estudi que
garantitzi confiadament tóta mena d'oposi
cions actalanes a tanta Decadéncia, per ben
dissimulada que sia—i aquestá gesta catalana
en benefici i interéS de la matenca europeitat
encara?—No és ja temps de negar? En un
mot: els catalans no són !a en aquell corn
plexe i riq-uíssim estat que els hi pot permetre
el luxe de l'enorme perill de negar?
•
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Tres poemes
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INTERIOR
Teles i coses seques pengen de l'envigat.
El vell fusell dorm fixament
Al mur ciar_
Somnia a ton pler. Tot és com abans, Escolta...
L'alta xemeneia
Llança el seu plany antic i la sentor extinta
1 dreça l'espinada de vell ocellot negre...
Ella dúu encara al front imatges nues d'ánima
I els vasos d'una rifa amb unes Iletres d'or.
•

J. el rellotge reclós dins l'ombra i el burell
Bressa el

seu

cor

en

mig d'una dolçor obscura...

Sernblants a cares rodones d'espectadors
Els plats s'inclinen des del balcó del vell armani
On les files de fruits fent cadena, floreixen
Dins llur carreró d'ombra color d'auberginia...
Obro un calaix on veig passar unes nous buides,
Un ganivet de vint fulles _que ho ateny Tot,
T rombra de mes mans lliscant sobre les coses...
Seran unes colors vivents, entebeides...
Seran unes olors d'intimitats puny-ides...
Sentors de cofre, i pica-ntors de vells viatges,
el libre de la classe, i la capella extinta...
-

Un vent tebi empeny les .vespes
A trucar la blava claraboia....
Un gros gat dolçament passa com xiuxiueig,
1 us alçava l'esguard en vetlla el tedi amable

Del solei el cercle de les ulleres d'or verd.
Calma't. Tot és

com

era

abans. Escolta...

ROMANÇ
Verament us hem estimat
Vós ho sabíeu,
No és cert? Us en recordeu?
Una tarda

(Marxávem a la nit)
.Arterni i jo, ens n'anávem
Sota Fabsis del cel d'estiu,
Hi havia llurn i vós
180

sens

com

Ilegieu...

brogit
a

a

veure-us

l'església...

Hem servat els dibuixos
De tres colors, i els ocells de tinta blava
Que vós
Ai! Maria, cantáveu tan bél
Era el temps
Que vós éreu felig a l'escola de Monges
On la Processó tota pál.lida de les flors
Cantava en el desert del diumenge... Tremint
Jo era a la vostra vora i anáveu tota blanca.

L'orgue parlava d'ombra a l'església...
Sobre l'alta oscillava el jorn blau...
Per les ferides de cristall, el crit del ventijo-1
On s'hi fonia un gros zumzeig d'elnix! percagava el foc
Deis ciris, envers vós que éreu grisa
De 11u.m i de ca,nts aciençats.
PAVELLONS
La força del cristall esclareix el silenci
Sota el pavelló d'ulls verds on somriu Maria...
Passa. sota l'arc verd...
El braç d'-u.n alt trapetzi encensava el silenci
Portant un cap de roba que puja i que canta!
Es que hom sent conversar parlen deis vells diumenges
A honor d'un altre temps...
Les llugors de
Que destrien

ses mans

reflexen el silenci

Sobre el camí a defora, u_ns ciclistes que fan
Remors de libél.lula—qui es plega i desplega.
Sota l'are verd, tornada

pál.lida,

ella somriu...

Mon cor tru,9a, a la porta
Dins l'ombra...
Massa l'estim per dir-li-ho...
Passa dins els meus vidres,
Com unes ales dares,
Sos gestos, son somriure.

JAUME MAURICI, trad.
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Sobre una possible
a Barcelona

Académi,a,ode dibuix
gl
•

1ft)
1-'7!

L'estudi detingut deis dibuixos deis rnés
és per una .senzilla pensada ni pel
importants artistes de la Renaixença italiana desig de portar la contrária que creiem que
ens explica el secret de la perfecCió de leS
>fórá de gran ConVeniéncia pels pintors co
obres que pintaven. Aquella gent descárisava
rneriçar a copiar del natural per a acabar
•

abans de tot en un dibuix tan viu corn acú
coPiant de lámiO, i per .aixó en el cicle com
radissim. I una comparació que volguem fer
piét de la énsenyança del' dibuix, que podria
entre la obra llur i la deis millors pintors de
realitzar-se en quatre cursos, podrien desti
l'época actual dóna a favor d'aquests el re nar-se els tres prim.ers a estudis del natural
coneixement d'una expressivitat molt intensa. i'el.q.uart a la copia deis dibuixos millors deis
peró a favor deis primers la convicció de la millors artistes, perqué un cop l'alumne hauria
llur sabiduria de la forma vivificanta que rnés
pogut apreciar, en la naturalesa la bellesa de
endavant, en la história de la -pintura, s'ha le's formes compendriá molt m.és bé la saviesa
retrobat poques vegades. No volem ara estu
en interpretar-les'deis que ho han fet millor
diar ni breument ni detalladament tots els
que tots els altres. A-més-a-més, les influencies
alts i baixos que en quant a forma i en quant
d'estil que en un principiant són tan temibles,
a expresis&—o impressió--7s'han Succeit des
ja no' ho serien' tárit en aquell que ha sapigut
del Renaixem.ent italiá- áls 'noStres dies. Prou' '</eure d'una 'manera' própia la meravella
de
sabem que a França els seguidors més enii
les :formes,' Sinó 'que l'ajudarien a com.pendre
nents del credo de la perfecció formal que
les rn.és clarament encara. Les session.s de
el Renaixement italiá va proclamar arnb la dibuix-deurieri ésser un xic llargues, per exem
seva obra han sigut de capital importánçia
ple de quatre hores---Iue ámb el descans del
dins l'art del darrer segle. No éš aquest fól);- inodel (que támbé ho és de l'alumne) es re
jecte de aquestes poques 1-afiles: sinó 'parlar. d-u:frien á tres' hores
quart de treball
d'un sistema d'ensenyament del dibuix que
efectiu
podrien ocupar els matins deis
sense fugir en absolut deis sisternés pedagógics
qua:ti-e 'primerá dies dela Setmana, destinant-se
moderns s'anom.enés, amb el front ben alt,
el divendres i el dissabte a altres ensenyances
clasicista. Encara que el nom no fa la cosa,
dé 'que després parlarem, .De les quatre set
bo ens sembla que fóra que del lloc on
manes que té él: Mes poeltien dedicar-se les
esdevingués real aquesta ensenyança s'en tres primereS a la figura
humana i la tercera
digués seniillament «Académia de Dibuix» a'restudi-de la -fauna i de latora o a fer sortides
i no «Escola d'Art» ni cap altre títol entre
al defora'per a estudiar paisatge. De les quatre
boires corn s'atostum.ava uns quants anys
hores
duraria la sessió, no per a major
endarrera. L'ensenyança en aquesta Académia diversitat sinó per a
m.ajor intensitat, podrien
es limitaria: únitárnent al dibuix essent prohi
destinar-se les dos prim.eres al dibuix del
bida per cornplet la intromissió dins d'ella
desnú i les dues darreres al dibuix del ma
de capses de pintures, criminals executaires teix model vestit. D'una
im.portáncia capi
de despreciables notes de color en els :slicots
tal és per al pintor l'estudi del desnú, peró
principiants quasi sem.pre. L'Academia s'aban tam.bé s'oblida m.assa l'estudi deis plecs de la
donaria pel que an aixó toca a la formació
roba, que és, en tots els casos, una deu ines
fortíssima de dibuix que en sortint-ne hi
troncable de belleses. Quan el jove escolar
haurien rebut els seus deixebles, i no temeria hauria vist l'ésser
viu en tota sa magnífica
que les ensenyances mal donades en altres veritat,
podria fer-lo palpitar amb major co
llocs poguessin malmetre un tresor d'aquesta
neixença a través els hábits. En els tres primers
mena, indispensable al bon artista.
dies de model—reclam.ant sense parar l'aten
Nosaltres en poques paraules ens atrevim
ció mes intensament possible de l'alumne,—
a dir la forma d'ensenyament que
podria do
posa constant, tant en el desnú com en el
nar-se als pintors i als arquitectes.
Respecte vestit, tenint present que en cinc hores de
als escultors, no tenim prou coneixement per
treball és molt costós poguer fer una figura
a indicar 11-ur programa d'estudis.
ben estudiada. Peró el darrer dia es deuria
•

•

-

-
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destinar

a

les poses curtes—únicament d'un

quart d'hora;— estudi de gran conveniencia
per a l'alumne que ja ha pogut en les anteriors
sessions conéixer el m6del. Aquesta podria ser
l'ensenyança pel que toca als pintors.
Pel que 'fa referéntia als arquitectes, una
escola com aquesta en principi per nosaltres

completa en un
corresponents al segon i al
tercer del cicle d'ensenyances. L'altre dia
podtia destinar-se a algun Ceban d'aplicacíó:
el gravat al boix, per exemple, pels pintors
Es desenrotllaria la história

parell

de cursos

•

—que tot ensinistránt-los en una técniCa bis
iniciaria en la composició,— el dibuix topo
ideada no deuria ser més que un reforç sobretot gráfic i el dibuix en paper-tela pels arqui
de carácter artístic a les ensenyances que es do
tectes—amb tots els convencionalismes de
nen en la Escuela Superior de
Arquitectura, anotació i de presentació de plánols que els
que tothom qui vulgui ésser árquitecte deu hi és indispensable conéixer.—Sense allu
seguir. S'haurien d'establit paranelament a les nyarlos amb aixó per gaire tempS'deis camps
lliçons análogues que allí es professen, i per a de fruició estética, es faria tocar els aprenents
aixó seria bona cosa el dedicar el primer curs de tant en tant de peus en ter«ra.
Aquest esbós d'educació -cíclica per a ado
a l'estudi de cossos geométrics i d'escultures
dássiques (en correspóndéncia al dibuix de lescents que a,spirin a esdevenir o bé pintors
figura fixat oficialment), el segon any al di o bé arquitectes és suggerit pels variats prd
buix de detalls arquitectóniés, el tercer a cediments que hem conegut, pels resultats que
dibtiix de conjunts, i el quart i darrer fer-lo hem comprovat que donen i per la cónvicció
comú amb els primers tres c-ursos deis pintors que tenim de la irnminent necessitat d'un.a
profunda form.a.ció académica en la joventut
a fi de que l'arquitecte un cop conegués la
formes
corpóries
i
de
les
artística catalana. Disfrutem ja de la Escola
representació de les
deis Bells Olicis per a les arts menors; ens
formes arquitectóniques més pures, igualment
convindria també una perfecta «Académia de
en detall com en conjunt conegués el secret
Dibuixl per a les arts majors. Baix el programa
rejovenir-les
i
nova
vida
en
l'es
per a
indicat o baix un altre programa; peró que
tüdi dirécte deis eleinents de la naturalesa.
a!uclés als principiants matriculats en centres
No cal dir com en la tria deis models arquitec
més
oficials en els estudis reglamentaris i no deixés
copiar
i
a
estudiar,
la
passió
tónics a
ardenta per l'immaculat classicisme deúria, als socis' de circol de tardana comprensió
abandonats a l'Académia Lliure. D'hornes
ser l'estel que guia.
Deis dos dies restants de la setmana podria aptes per a dirigir els estudis esmentatS, no
dedicar-Se un' d'élls a les lliçons informatives creiem que ens en manquin.
d'História de la Pintura pels pintors, de
"RÁPOIS
história de l'Arquitectura pels arquitecteS-.
,
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VIII

Exposició

General Escolar

La valor de la manifestació de l'Escola Superior deis Bells Oficis
L'«Escola

Superior

deis Bells Oficis» s'ha

sortit, en la darrera Exposició Ese lar de la
Mancomunitat, de les vacinacions deis assaigs
deis intents més o menys afortunats, i s'hi
ha presentat amb una obra definitiva, no en

•

el sentit de creure's arribada al final d'un
procés de perfeccionament, per?) en el sentit
de situar-se en pla de realitzar obres acabades,
completes; susceptibles, en tot ca.s, d'ésser
superades en perfeccionament per posteriors
treballs, per?), en sí m.ateixes, definitives. Per
aquesta qualitat i per la de constituir la ma
nifestació de l'Escola deis Bells Oficis en
l'Exposició d'enguany una labor de conjunt,
ella ha d'admetre la crítica que fins ara
havien pogut esquivar les anteriors exhibi
cions, limitades a presentar l'actuació en un
procés inacabat de creació.
Per4:5 al costat d'aquest perill—perill saluda
ble—l'Escola pot presentar-se, des d'ara, fran
cament inteligible pel públic. Les aspiracions,
els anhels, els projectes, han cristalitzat ja,en
obres positives, alliberant-se deis dos factors
que en determinaven essencialment la impre
cisió: el trobar-se, encara, en període d'adapta
ció a la realitat, i l'actuar amb un professorat
incomplet i mancat de la coordinació actual.
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Enguany l'Escola ha pogut actuar, final
harmónica. Les diverses
ella es professen han
trobat la clau de la llur conjunció, comple
tant-se, unes a altres, en un am.bient de rea
litats i traspasant als alumnes la consciéncia
deis llurs superiors objectius. Aquest és el
millor éxit de la institució en la Exposició
darrerament celebrada.
Des d'ara por dir-se ja, amb positiu fona
ment, que el procés, tan decaigut, deis oficis
d'Art, a Catalunya, és représ amb una vi
talitat activa i °rejada per tots els co
rrents moderns de la técnica i de l'estética.
Cal que al voltant d'aquesta resurrecció,
que és gairebé un nataliçi, la intellectualitat
catalana hi sembri la calidesa de la seva efu
sió per tal que, a mida que les necessitats
de l'Escola exigeixin collaboracions noves,
aquestes es trobin ja: espiritualment al sen
entorn, en forma que ni elles hagin de realitzar
altre esforg que el de traspassar la porta, ni
l'Escola en senti, sois sia transitóriament, per
torbada la seva actuació.
ment, d'una

manera

especialitats que

en

.P

JOSEP LLORENS

1

ARTIGAS

L'OCELL DAURAT, per J. M. de

Sucre.—Barcelona,

1922.

amb

honradesa i coneixement.
que
110. éS
que
una

Ilibre

sembla,

poetes

que atrets
Els
forta i humana de
anar a beure en la seva

per

la

ven

joan Maragall van
Doesia, s'en

en.dugueren cadascú
branzida. En Pujols,

vital

una

em

En Pijoan, En
(En Pijoan més que cap d'ells,
peró) van agafar un aceent ciar,
minat; b.avien comprés l'esséncia de
la Doesia maragalliana i l'adaptaren
ál temperarnent liur, donant-li nova

estones,

a

Es

un

biografía,
novel-la, pel

una

dramatism.e

amb que és escrit. Hi ha
de
excel
acrediten a Rafael Benet

algunes descripcions
lente

que
fi.

d'home

paisatge

Lleonart

volada. D'altres n'hi ha que no han
reéixit amb la mateixa intencitat, per
tal com n_omés han copsat un aspecte
de Maragall: En j.-M. de Sucre n'és

majoria

En

poesies

la
de les
daurat hi ha la visió

del rnón i de les coses i el
donat deis mots, que tant

de

infantina

rajar
se

aban.troba en

alguns indrets de l'obra maragalliana.
Pero, aquell alé creador, aquella grá.cia
de la paraula viva, on són? Perqué
no és un esforg massa gran fer ,yersos
llisos, amb naturalitat, am.b una mica
de deixadesa, sense imatges retoreades.
El que costa -Inés és que aquests versos
surtin amb una ánima que els
No vull dir que els poemes de

aguanti.
j.-M.
i grisos. El que
alguns momerits

Sucre siguin frets
vull senyalar és que en
l'autor de L'ocell daurat can
de

en

peró gran perill del naaragallisme:
l'espontaneitat inexpressiva. En can.vi,
hi ha fragmente del Poema de les emo
cions senzilles, com els que comencen.:
Roses blanquee de passió»... i «Renta
la lluna en -el cel clara... que fan una
flaire popular exquisida i eón penyora,
seas

dulSte,

d'aquest
din j.-M.

dele futurs grane encerts
i cordial que es
borne

agitat

de Sucre.

Vayreda.—Barcelona,

1922.

—Ele

qu.aderns de la «Revista de la
de Córdoba», en ele quals

Universidad

d'una nova cultura i
oberta. Per cert
que cap lligam s'endevina entre les
generacions intel-lectuals argentines i la
ha

hi

la

febre

curiositat

una

exeolt

Espanya».

catalana de Endebades,
Sienkiewitz, deguda a la ploma de
J.-M. Girona, que ha aparegut a la
—La versió

de

DIVINA COMEDIA

LA
.

DE

DANT

ALIGHIERI, posada en catala per
N. Verdaguer i Callís.—Barcelona,
1921.

Biblioteca Literária de l'Editorial Ca
talana.
—La con.versa poc graciosa i in.hábil

Pestana, a l'Ateneu Bareeloní; els
tópics de la conferéncia, el seu orgull
del

dolorós de
feta, tallada

Es

Totes

Callís,

veure

obra tan
de cop per la mort!

les
il-lusions
tota la seva

una

Verdaguer

de

voluntat i el seu
amor, s'havien acunaulat en aquesta
versio de la Divina Comédia. Déu, que
li va permetre de traduir l'Infern i el
Purgatori, no el va deixar arribar al
Paradís dantesc i va endur-s'el a la
seva auténtica gloria.

EnVerdaguer i Callís, crea

Diuen que
dor en els seus

temps escolars

del

rno

contemporani, era
borne desesperadament

viment nacionalista

místic,

un

un

Aquesta versió de la Divina
Comádia ja ho és' una obra mística,
s'endevina la devoció amb que incor
porava cada vers imnaortal a la nostra
liengua eterna. La versió del Verda
guer i Callís és un naon.ument flamejant;
encés.

peró quiri

repós i quina arre-lonja
empeltat al poema me

bell

tan nostra s'ha
ravellós del Dant! Ele

mots catalans
els tercets fan

una

plans i saborosos;
arquitectura gentil

xos

vora mar.

són

com

une

por

El llibre va ornat anal) una inter
al boix del retra.t del Dant de
filia del temperament cata
el
laníssim i clássic de

josep Obiols,

pintor

d'home

Que

idealista.

la

entusiasme.

–7-Les

campanyes

diaris a gran

miserables de

certs

tiratge, en els quals bornes
i escéptics venen la seva

pretenen eri
la eiutat. Es
inútil que cerquen en aquests cliaris
una comprensió de les més vives actua
Ploma per

girse

boa

un

i

sou

intérprete

en

de

litats: l'afer que els Preocupa és que
una
autoritat governativa
i que ele teléfons no
a la Manco

rornangui

passin

rnunitat.
—El primer volum de Teatre,
Miguel Saperas, d'un admirable

de
to

idil-lic.
poema

—El

L'esperit

de

Ricard Piqué Baffle,

d'una ciutat.

—L'edició

castellana del 'libre

l'Alfon.s Maceras

en

viaje

el

a la América
ressenya molt ben
servació i escrita en

Un

discret,

qual

de

es narra

meridional.

Es

feta, plena d'ob
un

estil

moit

ene fa enyorar, peró, l'e
l'original catalá.
—Ele originals punts d'esguard d'un_
distingit cronista de «La Tribuna» a
propósit de la natura i la forma, i
l'he-retatge grec deis russos. S'han dit,
en aquests periódics castellans de Déu,

dició

que

de

tantes

coses

enguniat

CAL ESMENTAR

descobert

haver

creu

veritat, la seva posició falsa davant
d'un públic quasi indiferent.
Pero,
també, la seva veheméncia i el seu

una

pretació
Giotto,
nostre

PUBLICA CIONS DE LA JUNTA
MUNICIPAL D'EXPOSICIONS
D'A RT, per Rafael Benet y Joaquim

Bolívar, general, patriota

de
i borne d'acció.

emare

ben

un.

epistolar?

absurdes, que no ene ha
lligada la tradició clás-

veure

la
societat que el voltava i de les idees
vida
del
seu
ter_nps.
que menaven la
a
Es curiós d'observar corn,

novel-la russa.
—La Dosició no massa indepen.dent
d'alguns- artistes catalans en el plet
sostingut entre la ciutat i un col•lec
cionista.
—Un fullet de j.-M. Rendé sobre
«La Psicologia deis nostres pagesos», en
el qual, amb una iloable viA7acitat i una

aquest procés,

cruesa

sica amb la
En Benet no ha volgut escriure una
obra freda, académica. S'ha estirnat

més, declara,
llibre

viu,

«fer un llibre
un
humá». L'ambient de temps i
esdeveniments i el

d'espai—els

paisat

ge—prenen al Ilibre de Rafael Benet
una gran vida. I en mig deis esdeve
niments i del paisatge hi apareix la

figura protagonista

del

gran

pintor

olotí.
El llibre

d'En. Rafael Benet és una
al entorn de
i sucosa;
escrita amb una prosa

glossa

joaauira Vayreda,
flonja

L'assaig
bre

El

de R.

Blanco-Fombona so
del segla

conquistador espanol

XVI, en el quals'estudial'aventurer
de
la rnetrópoli com un producte

de

grá.cies

en

lloc

de vindicar-se
del
ave
a ell i a

segle
conquistador espanyol
.condemnar-lo
produía.

el
el que es fa és
la nació que el
—La
mateix

publicació,

sota

Blanco-Fonabona,

la

cura

moralista,

exposa els detectes
de
ele
de la nostra chasco pagesa i
rem.eis que la salvaran.
de
Mo
editada sota el nom de
rera i
«N'ola i Ven». La
del traductor de

—L'a;atologia poética

del

d'u.n selecte

Galicia,

senyala
Magí

grácia
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Shakespeare i de D'Annunzio, la seva
poesia de la mun.tanya i del riu, són
novament admirades en aquesta pu
blicació apareguda, baja els auspicis
tAraics deis Bells Llibres», en in
fames condicions tipográfiques. Cal que
les realitats corresponguin o s'acostin
deis

als

propósits;

és que

una

pot

tolerar-se
el que no
societat que té per objecte

amb elegáncia
i bon gust, gosi llancar al mercat un
llibre am.b una coberta com la que en
lletgeix €Nou y Vell», per exenaple.
—La ignorán.cia sistemática que del
plet catan. .demostren els tractadistes
francesos de qüestions internacionals
i especialment el professor de la lini
versitat d'Estrasburg M. Lluis Le Fur,
el qual, en el recentíssim volum de la
Biblioteca de Filosofia contempbránia
de la casa Alean, in.titulat «Races, Na
tionalités, Etats», de qué és autor, no
solarnent ignora en absolut el movi

imprimir

i86

boas llibres

nacionalista de Catalunya sinó
(página 78) afirma que l'Estat
espanyol concorda amb una 'lacio

ment
que

n.alitat uniforme.
—La dignitat literária assolida pea
la llengua catalana i que ha fet possible
que, a Madrid mateix, en aplegar un
autor com Robert Levillier el con.jun.t

critiques aparegudes

de

a

propósit

de

llibre La Tienda de los Espejos, no
hagi cregut necessari traduir la que li
son

consagrá.

Alfon.s

al costat

com

Maseras.

dlaquesta

Remarquem

crítica sémblen

estranyament sviolentades—pel 'que

'a

llur idioma es refereix—les que altres
al referit
catalans
d'estran
'libre
un

dediquen
escriptors
llenguatge
emprant
geria.
Que mentre els comentaristes
—

aguts

discuteixen

el

símbol

fernen.i

ideológica de
Maurice Barrés Un jardin su»' /' Oronte,
d'aquesta nova
com

anys

aventura

enrera

havien

discutlt

el

del jardin de Bérénice,
plau l'explicació femenina que, en
to molt ben avin.gut anab el boa sentit
catará, trobem en llibres com L'anima
de la dona, de Gin.a Lombroso, restau

símbol femen.í
ens

missió vital femenina que
d'Orient a Occident preocupa esperits
tan diversos com els de Rabindranath
y Georges Sorel per
radors de la

exemple,
potser una mica amb
l'amargor d'experirnents personals, els
Tagore

redimeix bé que

d'industrialismes poc es
els llibres (també a
base de preocupació femenina), Les
Marcel
Prevost i Gar
Don juanes de
çonne, de Víctor
Margueritte; i fins
algunes reedicions definitives amb que
Bourget intenta rejovenir les seves
déries.
—Lueienne, per Jules Rornains,
vingut a n.osaltres com un batee de
nostres dies

crupulosos

con

vida més que

con un

llibre.

'f-r."
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LESA TS PL
DesPrés 4e l'ExPosició

de

Primavera

lila
son

II
•

en

La

marca

de la

nacionalitat—déiem

nostra darrera nota—no

es

fa

Patent,

generalment, en la nostra pintura.
Aquesta es bributaria de Franca gai
rebé exclusivarnent.
tata

casos

d'Aragay

considerar-se

com

Solament els
i Obiols

una

con

poden
excepció, pero

aquests enllacen la seva feina amb la.
deis pintora italiana del Renaixement.
No és pas aquest tampoc el camí de
la nostra pintura: cal no. oblidar. que
.

el

nostre.

quatrecents,

el

quatrecents

veritablement indígena, és tan lluny
d'Itália com de Flandres: solament
aleshores el nostre art fou veritable

autócton., llevat deis
vandiquisme. Cal que
una- més fresca simplicitat

ment
de

casos

aillats

ens

exigim

de visió: cal
que no en.terbolim la nostra retina ni
el nostre
amb visions

eaperit
exotiques,
puix aquéstes fan emmudir el nostre
particular matic. Cal que aquest- par
ticular matiç no emmudeixi per a acon
seguir la universalitat.
Pero, coni anunciá.vem en n.ostra
primera nota, encara una manca més
greu hí ha en la nostra pintura: la
manca d'en
equilibri técnic. Globa
manca d'un equilibri técnic. Global
ment, la nostra pintura és coma, cal
:•

j•

•

:

confessar-ho. Un cas de frescor com el
de Fortuny, com el de Nonell, avui
no existeix a casa nostra. Un cas de
plenitud tampoc. Els que actualment
han guanyat en saber fer, perden cada
dia una mica en intensitat.
El nostre cor dotadissim es consum
abrusat en els matemos dona o bé es
refreda, es tortura o es bánalitza
quan algú intenta posar una punta
d'ironia en el fer per aconseguír pie-nitud d'ofici.

pintora,

o

sóri-

.incomplets.

un.s

folla

o

Cal esraentar una noras que són una
excepció. Primerament el de Xavier

Nogués,

que amb

el

seu

Marine?,

es

un pintor pur com cap altre:
pintura cenyida, clássica. ,Pero Xavier
Nogués pinta poc: solament coneixem
d'ell que ens satisfací plenamen.t aques
ta pintura del Mne?, que és al nostre

mostra

entendre una obra
que s'ha produit

mestra: és el millor

Catalunya.
Nogués,,distret pela sena :múltiples
aspectes potser-degut a la peresa que
és el nostre mal nacional,- ha pintat
poc. Eh l pero ha clonat les figures plenes
de trágica i dolca humanitat, els seus
ninots,- que són la seva gloria, que són
coses molt importants. El Marine? de
N-ogués, és Per la seva sinceritat una
obra de saya -catalaníssima; com els
capa tendresi fOrts de l'H-uguet.
Cal no oblidar la decora.ció, en curs
d'execució, del -saló de cán:Plandiura.
Obra d'En Nogués absolutament equi
librado,• en totes les parts fins ara
a

executades.

Joaqüim Sunyer, ultrala valor emo
que tenen totes les seves obres,
n'ha donat també alguna d'equilibrí
complet... Darrerament sembla s'es
forci en adquirir valors qualitatives
tiva

que fíns ahir sem.blava: menysprear.
Cal esmentar també el nom de
Francesc Vayreda, •malgrat i .que la
seva feina no sigui, globalment, plena.
En algunes obres aquest pintor «ha
aconseguit aquesta anhelada plenitud,
per6 sobretot el seu camí—malgrat

'

i

algunes caigudes---és

cada

lila

dia

.el

camí

que

més al classicisme.
són
a
de bell ofici. Peró el

l'acosta

generalment

paisatgistes

Catalunya gent
d'aquest
conreu
quible.
Nosaltres

r.r.

'

nostres

ES

genre

estimen' les

és

més

asse

jove pintura catalana, per')

la

no

téixim,

afalagadores, un mise
acontenti, car
tan provin.cians
aquella que no
comparen amb tranquirla objectivitat
les 'obres del seu país anlb les obres
raestres de tot arreu, com aquella altres
arab

mentides

rable

que

engany» que enssón

-sense

seguidora

'forces es converteixen
de mestratges exótica i.

detractora sistemática

del

en
en

propi,

i•

L'AFEE

DEL

'PEEN

DE

SAN'T

VALERI

protesta inoportuna signada
per alguna valuosos artistes no sliagués
feta pública, hauríem callat, puix en
l'adquisició del tern. de San Valeni s'ha
ju.cat amb- tan poca polidesa, que el
silenci entorn d'aquest afer era cosa
honesta.
Haurfem callat, a més, perqué és
tan evident la raó del Museu de Bar
celona,.que enssemblava que tot home
d'esperit estava al costat de l'interés
públic. Pero ens hem equivocat.
Entre el
Mecenes i la Ciutat, no
sabem com pot haver-hi cap borne ge
nerós que afalagui al propi protector:
ens sembla,
simplement, poc elegant.
Si

una

Demés, la falagueria esdevé, en aquest
cas, complicitat.
Sentim que'una amics hagin baratat
la Ciutat per un plat de llanties. No
creiem que el Mecenes estimi gaire
aquest ajut, .una vegada la serenitat
retorni al s•eu juf. Serenitat que per
altra
mica

banda
massa

impprtant
-

valora de

cal ésser
amb nosaltres
urdim i

exigents

cada día més
mateixos. Cal que

•

tothomal

ha

perdut una
en aquest

pendre partit

afer.
R.

B.

LES REVISTES
PSI COLOGI A

CAT ALÁ.

DEL

«Les

julio' de Hemes, de
Bilbao, reproduim, el següent comen
pro
tau i de Salvador de Madariaga a
pósit de l'esperit catará. A.quest frag
ment forma part d'ua estudi críticsobre
Del número de

•

Azorin i Gabriel Miró. Diu així el
senyor Mad.ariaga:
seu,dedins
tEl cata», sent tothora al
ma
formes implícites que demanda

qual pendre

téria en la
de passar aixi del
cert sentit de

forma per tal

pensaraent-al'espai.

l'ordre que ha
molts—i a no pOeS catalans
ells-=a veure en Catalunya una
mena d'illot espiritual de Franea dins
d'Espanya. Peró l'ordre francés pro
cedeix d'una ment lógica, mentre el
catalá brolla d'un sentit plástic. L'or
el
dre francés pot expressar-se sobre
paper, és successiu i de dos dimensions.
só
L'ordre catalá requereix matbria
lida, de tres dimensions, i. és instantani
d'anvers
cora el sentit de dalt i baix,

D'aixo,

indult
entre

a

de
i revers, de cimera, cos i pedestal,
,simetria, i el més misteriós de tots, el
que gula Pordenam.ent dels objectes
inútils qu.e es posen sobre la xemeneia.
l'ordre,
No obstant, aquest sentit de
Catalunya
més plástic que lógic, fa de
resta
el país pont entre l'Europa i la
d'Espan.ya.

»Catalunya vol recórrer la senda
del progrés. Deixa a Castella Peter
nitat i's'acontenta anib al temps, i en
particular am.b el temps tal i com es
manifesta en els varis objectes de la,
vida

quotidiana. L'espanyol medite.'

rrani

no

de

.de

l'alegría

té res d'ascétic: Sent
1 viu. No cerca els alts cima
i troba prous motius
intellectual. a les valls inés

viure,

l'especulado,

goig
accessibles.,Veuels espectacles naturals
precisament com a espectacles. no cora
de

a

símbols

de més alta i

fonda

sigpifi

objectes

la
sino tan sois com
l'atrauen a
forma i la color deis
bastament. El catala és sensual.»

cació,

quals

DOS MANI FEST OS

GÁLLECS.

manifestos gallees han arribat
LA REVISTA. L'un
a la redacció de
d'ells, el que signen Alvaro Cabreiro i
Dos

Manoel-Antonio, és d'una estridéncia
jovenil. Es una crida a la joventut
inteldectual de Galicia, perqué deixi els
caniins

fressats i

s'encari amb

les

aoves

L'altre, de més significació po
quelessIrmandades de Fala,
dirigeixen a les «mocedades naciona
listas da Espana e de Portugal». A
propósit d'aquest rnanifest, reprodui
rutes.
lítica és el

rem
•

el

comentan,

aparegut
del
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l'Alt Emporda,
l'actual:

a

de

Figueres,

«Irrnandades

da

Fala,

de

a una Asserablea. Amb
inexperta deis naciona
ressucita
Pideal de una
listes gallees
gran Espanya confederada. Aspirem,
diuen, a «crear la futura Ibéria, que
será una confederació orgánica de po
bles lliures i demócrates», «volem rein
tegrar-nos a la civilització europea de
la qual ens ha tingut.separats l'Estat

listes d'Ibéria
la

veu

clara i

espanyol».
I

criden

-

gerraans

als

terres esclavitzades
i ala del

sota

de les altres
el mateix
per tal

jou

Portugal consanguini,

de

reunir-los

en

Assemblea

i

crear

els nacionalistes gallees
nosaltres hem propagat el

saben

Ga

publicar un manifest
joventuts naciona

licia acaben de
convocant totes les

una

organitza.ció i un desig com.uns.
Fóra irapropi deman.ar als nuclis
galleguistes d'ara una pUreSa mística
nacionalista, un patriotisme a ultranga
els fes abandonar tot panorama
nacionalisme gallee
període d'índecisió en
qué les doctrines son vagues i diver
gents. De l'iberisme de les tIrma.n.dades
da Fala» estructurat per j. V. Vi
queira, a Patlantisrae de Vicente Risco,
quant de marge no hi ha! Sembla, pero,
que, pOtSer per raons de prosselitisme,
la primera tendéncia domina. El pri
mer
acte important que prepara és

entre

moviment
els seus

patriótic

com
seu

i hem fet conéixer

pOeteS i tota
cional. Peró aquest

la seva vida na
afecte a Galicia

poc que vol dir iberisme. Vol dir amor
a tots els pobles opresos, que no és el

_raateix.

Joventuts Nacionalistes de
Si les
Catalunya acuden a l'Assemblea, será
per afirmar la fe en els seus propis des
.

tins nacionals

la sita
lluita
deis altrés pobles de la Península. Peró
també per a negar el mita d'Ibéria que
tants anys ha retrassat el nostre triomf
i per a din davant de tots que només
el nom de Catalunya fará que ens en
carem arab•el pervindre.>
i per expresar

patia profunda amb qué

veu

la

que

confederatiu. El
está passant un

l'Ass.emblea de Joventuts.
Si aquest moviment iberista co
rrespon a la intensitat de la renaiXenga
gallega, no s'esdevé el mateix en les
ternes que com Catalunya fa Inés anys

lluiten per les seves reivindica
cions i han pogut patir un major nom
bre d'experiéncies. No .s'enganyin els
nacionalistes gallees: la joventut cata
lana és independentista, abans que
tot.
L'impuls que ens fará moure no
sera un ideal de confederació,sinó una
avidesa sense límits de llibertat. Aixó
no vol dir que entre les joventuts ca
que

talanes

no

es

cregui

en

la

possibilitat

conveniéncia d'uns Estats
Units d'Ibéria. També hi ha nuclis im
portantíssims que es daleixen per una
Federació Occitana i d'altres que vol
drien analices i pactes amb diverses
nacions afins. Peró l'estel que ens guía
no és el d'un gran aplegament de po
bles, és el de la llibertat nacional de
o

en

vida? Potser la veu llur fóra la única
discordant. Dirien com s'ha mort
aquella il-lusió que va promoure la
solidaritat i les campanyes autonó
migues del 17 i del 18. I dirien que
més val així, perqué fent desaparéixer
aquells 'ligaras que condicionaven la
nostra vida de
reixen totes les

poble "Hure,
possibilitats

se'ns ofe
i esperan

independent.
precisament aquest creixent desig

d'una nació
Es
de llibertat que
arab

Venerable i gentil. Grávid de soledat
qualitativa, no u fou mai bona com
panyia la banalitat del seu teraps.
ell freturós de comunicado espiritual,
fou Pamic dels joves amb una admi
rable certesa d'immortalitat.

LA

N

No

OSTRA

A

CTU ALITAT.

contaminada ni uniformada

per

agencia d'inforrnació centralista,

cap
la nostra

actualitat está

lliure

deis
í

equívocs del bilingüisme espiritual

material.
Per aixó pot constituir-la qualsevol
de La
dels articles que reproduim
Publicitat i que mantenen conviccions
que de sempre hera defensat els amics
de LA REVISTA.

la

Catalunya.
Qué farien les nostres joventuts en
l'Assemblea -a qué Galicia ens con

ces

PEDRELL.

passió

ens

tots els

ha dut a estimar
opresos.

pobles

Ja

GAZIEL

O

L'ESCEPTICISME

Gaziel, el director de «La Vanguar
dia», ha publicat en la secció setmanal
que té a son cárrec en aquell quotidiá
dos articles que mereixen comentan:
en primer lloc, per ésser l'autor home
de la nostra generació que n'ha com
partit tetes les in.quietuds, totes les
aspiracions, tota la forraació mental i
en
moral. En segón lloc, pel pes que té
el pensament de la ciutat pel seu in
discutible prestigi d'endegador de l'o
pinió, i «last not least», perqué está
lligat amb llaeos d'amistat antiga
cordialíssima amb alguna dels escrip
d'Acció Catalana.
En parlar del nostre setmartari, en
anunciar que haviem llaneat a les dis
putes dels homes unes afirmacions doc
tors

i uns propósits polítics, ens feia
un' retrat, en termes raolt nobles i
amistosos d'excessiva contenció, de tau
til-lació sentimental, de manca de li
risme'i de retórica, d'inteldectualitat,

trinals

d'austeritat portades

a

l'extrem.

sa

Enyo

del catalanisme, tan
plenes d'esperança i tan fecundes en

raya

altres hores

sírabols

i

en

imatges,

en nonas

plens

de

prestigi i en vibracions extremes, com
partídes d'una faisó unánime per tota
comunitat civil:
Vuit dies naés tard, i tractant d'un
altre problema, acusa a un deis caps
visibles del sindicalisme del defecte
contrari: de sobra de retórica i de liris
mé, d'inanitat ideológica, d'abséncia de
tota mesura, i ádhuc d'aquella mínima
percepció de. realitats que és neces
sária per a una acció que no sigui mera
agitació sense finalitat.
El resultat és—implícit—peró Ilegi
ble entre ratiles arab tota claredat, un
pronóstic de fracás per a les dues
la

,

forces.

en tot llegi
emancipats de la força de
suggestiva i encomana
«La Vanguardia»,
expli
dns hem esforçat a cercar .una
eació a aquests articles. I creiem sin

Per

dor,

una

reacció natural

cop
convicció tan
dissa del director de
un

trobada en el tem
cperament crític, en Pessencial escep
ticisme del distingit escriptor. Així
s'explicaria una mica que en presIncia
de sen.tiraentals i anti-sentim.entals, en
presIncia deis que viuen ,de Pacció i
deis que viuen del pensament, en pre
sIncia deis que tot ho esperen de la
força 1 'deis que tot ho esperen de les
idees, adopti una raateixa posició.
Aquesta posició podria tan mateix
ésser la bona. I aixó ens obliga a inten
tar en dues ratiles una crítica de l'es
cepticisme polític. La tesi de Peselptic,
és la lliçó de Candide. Després d'afir
mar
Poptimisme cósmic inlassable
ment, després de sofrir totes les cala
mitats, Candide acaba retirant-se a
conrear son jardí. Unicament que és
permés dubtar un xic de si les coses
són ben bé com Voltaire ens explica, i
si les afirmaciones filosediques de Can
dide, i els seus sofriments són inútils
totálment. La polidesa meravellosa de
l'estil volteriá, la seva luciditat i art de
simplificació, amaguen un bou xic la
platitud del seu pessiraisme. Propor
cions guardades, hi ha tambe en el nos
tre Gaziel infinitaraent major traça ii
terária i grácia en destacar alió que la
realitat E ofereix, apte per a afermar
hi son escepticisme, que visio exacta,
1 sobretot completa, de la realitat.
I la prova lasuminiStra un argument
«ad hominem», que escrivim sense te
mor per Pamistat personal que ens
uneix amb Gaziel. Els seus articles con
tenen més concessions a la imaginació
del públic que els nostres: tenen, en
canvi, més elements intel-lectuals. de
crítica i valoració, que les peroracions
sindicalistes. Peró com que Pescéptic
solidaritat. ni correspon
no demana
dIncia, deis restants esperits, la in
fluéncia que de mom.ent exerceix en
Popinió és perduda. Els llegidors de
«La Vanguardia» han comparta, més
exa.ctament, hem comnartit. la crítica
de Gaziel, per-6 tots sabem aue, no gens
menys, les afirmacions per eh l criticades
tenen un dinamisme profund. ressonen
a homogeneItat de la consciéncia col
lectiva que no passaran, tan depres
cerament

haver- la

com

el

d'assentiment

remolí

que

ENTRE LA

l'opinió l'entorn deis articles
publicats a «La Vanguardia». No creiem
ha fet

pas massa
des i

I

L'IDEAL

en

les

manifestacions

d'activitat men
tal i ets preson.er de la fatiga de la im
paciln.cia i del frenesí de la incoas
táncia. El retorn de Pendériamen.t con
tra l'ordre de les coses et fa una mena
d'Adolf de la cultura, més digne de
pietat que 1' Adolf novelesc de la passió..
Aixó digué l'un deis amics, content
--Et

agu

episódiques de Popinió, en el
sufragi, p. e., peró és evident que com
a indici tenen el seu valor. I ningú no
dubtará que sense cap raitjá d'orga
nització externa, cona avui estan les
coses, Acció Catalana i el sindicalisme,
posats a obrar, aglutinarien més
luntats que Pescepticisme. Proves n'ha
donades amb
i els seus

la seva

formidable

l'altre, pel gust d'escoltar-lo, dei
regirament de llibres a que s',p11.cava seise major esment d'altres punts

difusió

que

re'ra

jo

castigat.

me

mes

passió, per interessos massa

quotidians. Sabera per la com.paració
kantiana de Pocell que tingués cons

cilncia de la resisténcia de Paire on se
sosté que en el buid no es pot pas

volar, per!) aspirem a no ésser sostin
guts per les corrents passatgeres de
l'opinió, sinó perla força constant d'un
i

doctrina nacionals.

una

tant, de fácil -retórica, de

iFlusions sense base, de messianisme
condemnat a la ruina; per6 tampoc
escepticisme. ni prejudici de fracás. No
deixar que la vida corri pesadament
emiteni
sense ésser influida per un alt
polític, peró tampoc deixar que el

auotidiá, les engúnies i
els lxits de l'hora arrosseguin una i
ad s les afirmacions del pro
cent
grama ideal. Esperar, obrant a cada
exces
moment. sense una preocupació
de Plxit iramediat o personal. En
per tots
aquesta tasca estem assistits
nacionalis
contingent

i

•

grans

I,

mes.

homs

com

a

de tots
antídot,

els
contra la

na

tural caiguda a Pescepticisme que en
tothom suscita el mer passar dele
treballs i deis dies, repetirla un cop més

paraules de Maurras:« je comprends
qu'un are isolé n'ayant qu'un cerveau
qu'un cceur qui s'épuisent vec
et

les

a

une

misérable vitesse,

tot

ou

Mais

se

décourage

et

deséspére du lendemain.
una nation, sont des

tard
une
mace,

sensibleraent éternelles.
Elles disposent d'une reserve inépui
corps.
sable de Densées. de cceurs et de
ne peut Das
Une espérance collective
touffe tranchée
Itre dom.ptée. Chaque
reverdit plus forte et plus belle. TOU t
désesooir en politique est une sottise
absolue.»
EIN ZUH8R ER
substances

deis nostres

esperits.

Hera

Pegois
volgut

el.--tast de totes les llepolies de Pa
nima, i en l'exercici de la ment entos
sudiem la il-lusió de les nostres vani
tats, com en una aventura de la qual
tornávem sempre decebuts peró no
fer

menys

per

gaire.

teu i de molts deis companys del nostre
tarabé n'estic una
temps. Potser
Ens hem forraat accen
mica
tuant la sensibilitat i a Pen.sems

fecunda, de regis
trar i menar els moviments d'agitació
popular. 1 ádhuc en aquesta tasca més
ens estimaríem no ésser arrosegats per

Res

tocat.

—T'enganyes—replicá Paltre,—mi
llor dit: vols enganyar-te: El mal és

Avui, arab un instrument naés ade
quat, podera baixar a les discussions
immediates, comprometre'ns en qiies

sentiment

havia

defensa directa remarcá
només arab imposada volubilitat:
—Ja pots estar conten.t després de
din el teu mot d'enginy d'avui. Aixó de
P Adolf de la cultura no sabria desplau

lanes.

remolins de

conversa

l'intent de la

necessari:Pexigien continultat,
pensament polític. Cal
segellar un
nucli prou poderós de voluntats cata

la tasca

la

Ara, escoltant, semblava una mica
en.cerclat per la rápida definició amb
que el \company l'atacava i defugint

la
to era
la puresa del
abans de tot assegurar i

fácil, pero

home

xés el

amic la convicció que per assolir un
Ixit immediat, el setmanari d'Acció
Catalana havia d'ésser més popular,
que pateix una mica de tancaraent,
d'allunyat de les realitats immediates
que a.passionen i empenyen a l'éxit.
Potser estem un xic massa per damunt
de la baralla i corriem perill d'ésser
oblidats en algun moment. Peró aquell

tions de moment, seguir

creus un

que

mitjans econóraics no igualats
potser a Espanya i, malgrat aixó, el
domini damunt Popinió, el
seu nul
diári que dirigeix Gaziel.
Per acabar. Compartim amb el nostre

els

CRITICA

a

aquietats.
—Veig que realment, t'apliques de
bona fe a caracteritzar com un passio
nal sensible el nou Adoifdela cultura
ironitza el qui en el bon ordre de la
conversa feia d'oient.
I Paltre:
displi
—No podrás desmentir amb
céncies picades de malicia les meves
afirmacions. Et traeix, erts traeix, cada
vegada que volem mundan.rtzar els
voluntat
nostres cerebralismes, aquesta
en
de desfigurar-nos. No .11e dit pas
cara, ni

gosaria din-ho,

que la nostra

d'ésser mereixi el blasme total
amb que alguns injustarnent ens con
el de
demn.en.. El vici que cal curar és
la mancança de principis que regulin
ens
la nostra activitat. Vull din que
din també que
manca una moral. Vull
manera

ens justifica...
d'explicar-nos
ara sinó expli
qué
d'análisi?—interrompé,
aquesta vegada arab vivacitat, l'es
coltaire. I fou dl qui seguí parlant,
i
movent alhora les paraules i el gest
en
regirant els llibres -que disposava
bons
dos pilots amb aire de separar els
no
el fet
—I tu
estás fent
car-te pervia

deis dolents.
—Veus? Estic fallant el gran deba t
fine
que ha mogut la nostra generació
aauestes darrers dies. Em sinceraré
afirman.t que de si les idees o els fets
defi
governen el rnón, m'interessa en
nitiva, per damunt de les idees i deis
fets, aixó que tu anomenaves una
moral. M'interessa també no explicar-la
massa; i al teu raonament oposo la
meya tria de llibres.
—Obeint, peró, a la fi, un raonament
tumbé.
—Deixa'm dir, 1 apressem-nos. per
entendre'ns. a rectificar la voluntat
d'aquella dama del divuitl que ore
feria els raonaments a la raó. Acues
ta tris de Ilibres. que si vols eanival a
ordenament de la meva conducta,
Un
obeeix una rió. No hi fem dones rao
naments. Bandejo les temptacions que
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•

balden Pintel-lectualisme:
cionalitat de Porient entre

la

Me. Desccedres„
algun altre, raolt pot es,
digu.é aplicable a Pescola priraária.SI
es parlá de normes i d'actuaciotts, més
aviat es referiren a ensen.yaments de
cará.cter secundani superior. 4.rt Que
en ordre a Perisenyament de la .história,
o bé no existía la- indispensable com
penetreció de réxic quan es p•arlava de
netion.alisme o interilaCiOliartSree,e bé
naancava sinceritat, olyé- el pensament
orientador no era en general pron elan'
ni definit.
Que el tema tSo.lidaritat
sociallr—que Ten. el fons. vol ésser

apart

excep

colorisme
pintoresc i la dissolaci6 -de la voluntat
dirs• el «res», que el. crit dels russos en.s.
ha aeOstat aqttests darrérs anys;
l'excepcion.alltat de. Poccident 1 la
diSsectió de la voiuntat, entre el nao
nóleg sense solidaritat deis ilibres de
menaóries I Penterniment orfe de pre
séllela deis 'libres de reeords d'hilan»
tesa que aquests• darrers anys han;
assenyal.a:t els éxits i les direccions.
literáries deis millots éscriptors i pen
el

sadors.

Bartdejo les- teraptations 1 sepáro de•
mi els ilibres que- feien rein.cidents les
cialpes. Se m'ofegava la voluntat
necessitci retrobar la Ilibertat deis- mcr
vinuents de Pesperit. Posa esraent que
l'abulia és eosa anthratural per la po
ragnese amb que defttig les formes"

M.

de les notes de
i

Cousinet

qüestióobrere--resul.tá enteraraent es
si&

La. mateixa timidesa i impreei
del tito]: caraeteritzá el•poc que es

few

sobre

fumat.

el

Heu's aquí PantiniiInsa: demarra-r. la pau
del món precisament a base d'una cosa
que entranya essenciahnent un estiran"
de Iluite i de competéacia.
El problema sembla que. no tingui
solució.Encara que no hagi estat ma
manera explícita, aques
nifestat
ta contradieció íntima és la que ha
perturbat les orientacions que es po
guessin. donar ea el Congrésde Ginebra.
Nosaltres no voldríera tampoe pre
cipitar una soluci& pera s creiem que
si ha de troba.r-se, unicament el fet de
Peducació pot proporcionar:la. En- Pe-•
ducact6 nosaltres hl .veiera els dos as
pectes:. l'aspecte primer de despleg.a
•

•

mentintegral a ultrança, per& després.
un altre aspeete de superació, d'auto
domini„ de socialitzati&, en fi., Nos
altres creiem que després d'assolida la
personalitat ve•retapa del govern, de
radrránistració craquesta personalitat
i és en aquesta. :esfera on únicament,
al nostre judici pot ésser conqUericia.
tina, pau racional i, durable.

mateix.

.LeS tasques del Congrés torea

molt

.interisest les mernóriel.i comtinicacions
llargarnent .discutides.. Le representa
concretes.
d& Catalana hl prengué nna part ntolt
Cal que cerques la perfecció" per
activa.: D'emes dele.Memóriede 1›.. Pan
Vila, llegida i discutida en sessi& pie
arribar a retrobar la nostra forma. Ja
veus• coStorna al que tu anomenaves
aria a l'Hotel de la Societat.cle .Na
La pan dones és un fet d'educació.
moral i ju veus també cara PAdolf de
cions; es liegiren tres comurricacions:
Que aieró sigui peoclamat una vegada
la tultute no és. tan Iltiny cona podía
uná sobre la casteda.t i la solidaritat
sentblar.
!ove- excursionista o d'un
social, de D. Ra-mon Ruta-bulo; una
rcrés;. ha de compieute als ,edneadors de
tot el món, -per& no ordena que n'hi
bailador de sardenes.
altra sobre unes -bases de moeal uni
hagl proa' d''aquesta complaença. Eis
•....••
versal, /telele .peli,seir autor I>. Lluis
Aquí reposa:va 'una mica el dialeg.,. Nicolau d'Olwer, i una tercera sobre edatadoes han de tenit consci lacia del
Valga'm Déla, quin pilot dé Ilibres
que aix& si mifiea. flan de tenlr eons
l'obra de eultuta de. l'Ajuntement .de
trospecció, clestinats a Poblit,, havia.. Barcelona; que 'comunicá personalmerrt ciéncia del: Ituny que s'está d'arribar
a una obra definitiva: L'afirnració.que
deixat el crai darreraméret parlavei
don" Martí. Esteve. Apart de la laten
Bis dos amics estaven tan contetuts„
venció que thigueren .1a majória .deis
entranye el Congrés de- Ginebra no és
cosa nova .tots els segles• Piran teta- 1
que .no netesSitaven• din-sé res niés;.- La
représentants catalans en- les sessicins
polidese justifitá, no obstant, aquestS
fins ara el que l'ha pogut reáitzar ha
p-arcialt, D. Aletandre Gall presentá
eltat.urr altaprein ben minço. Que no.
mots del qui havia iniciat la Conversa:,
en
la
primera sessió plenária una
—Jo feia gen.eralS els nos-tres defece
objectió.• e le note del distingit pen
ene deseansi el pronunciar simplemmt
tes. Podré fer general, entre els coan
sador' alemany, Fr.-W.--Foerster.»,
els mots: 'educació i pa-u. Tingueru en
panys del nostre temps, la teVa- de
compte que la Ilui-to és gran 1- que.' si
cisi6? Deis honres que han convOcat
Peste/h és en aqtesta ilnita un factor
una
Assemblee per afirmar PrintipiS
ben' itrportant, resulta.•berr petit en-.
empresa.»podrá e-sperar,se'n la fidelitat a une
Del Buttletí deis Mestres que pu
cata' .4avant la colossal
°moral? Cree- que sí, í -advera Inés la
blica. -el Consell de Pedagogia de la
nieva confiança: vente
-entre
Manconinn~, reprodnim el següent
***
tots, aquest asSaig de col-laboratió.. a
cernaentari:
una tasca-.jornalera; aquest esinerça,,
iLYedsttati6 i ts pattr.--En el III Con
Ens plan de publicar les comuni
ment anónina de la ccrmpanyia a un
grés d'Edneació Moral-, de Ginebra,
cacions d'En Ramón- Rucabado í d'En
treball que sabes güín 'es i quin abast
raolt poques coses han queaat aclarides.
Pan Vila, 1 la respo.sta de l'Alexandre
té; -del -qual pot resultar-1're tina gran
Fora- del cant sentimental de pa-u, que
Gall al raport de M. Foexster. Ea un
desa p.erqué. a la fi ell. tot sol comenta
no cleixa de resSonar per ningú.; po
altré número publicares la comuni
d'ésser una mora/.
drient din que cap idea práctica irea
cació d'En Lluia Nieolau d'Ohver:
litzable ha il•luminat éls esperits. Nos
J. M. LórE,z-Pred aitres ere-arfen-1 que p:otser; no ere Gi
nebra el lloc indicat per Celebrar un
1.ce idea de solidaritat i•l' educad& de
Congrés d'aquesta índole. Potser de
la eagtedat.
Ginebra: i de ranibient suis n'está.
EL TERCER CONGR.'ES D'EDU
maása Iluny Pa:ngoixa Ole aval somou
Qtran ho-m ve-u- .que Penseayament
CA CÍO MORAL.
i agita profurraament la vide moderna.
actual de la casteciat apareix tant is
Una afirinactó; per6, ha Sobreslortit
buit de pragmatisme individualista,
Aquesta es la referencia que ens en
rotunda, filla de la celebració mateixa hnin s'admira de que el principi de
dóna un company nostre que assistl
del Congrés: és l'afín:nació, que la pau
solideritat no sigui invocat raes sovint,
deis
a les Sessionsf•
del món és única i fonaraentalment un
eu resfera en la interdependencia
eAquest Congrés s'ha celebrat a
problema d'edneaci6.- Cal contén ana
éssers huma-ns és Inés esclatentaperciuk
del sen
Genlve, del z8 de julio} al ser. d'agost,
litzat qué vol dir el tnot educació per a
es tracta del curs recte o tort
seguint exa:ctament el programa de
cornpendre Pabast d'aquestaafirmació,
timentsobirá que ens higa estrets amb
tasques previst. Algunes observacions
La pan del món no s'assolira jemai amb.
nostres seinblants: Pasen.
cabdals poden fer-se: x.er Que els temes
Predica harte la castedat per a ésser
mutilacions de Cap Mena, ni atab ate
proposats no desvetllaren l'interés de
nuacions de característiques, ni a.ml>
purs, per a ésser forts; per a ésser
les preenrinents personalitats interna=
esguardar
cap entillació de personalitat. Tot el
virus. No n'hi ha proir.
,cionals. Hi bague algunes excepcions,
que sigui pensar en procediments aixi,
també, i d'una manera força més enér
les
de
Foerster,
Barth,
Baden
utópica.
No
vol
castedat
ha
com
és cosa absohitament
gica que fins ara, que la
Povell, pero en general les represen
driena nosaltres referir-nos a qüestions
d'ésser oi més predicada per a no
tacions no pogueren qualificar-se d'en
materials de necessitat, d'economia:,
causar da-uy al próxim, per a no vul
terament genuines ni significatives.
de dret de viure, que s'aparten en ab
nerar o no ferir seriosament a la &ocie
2 .on Que les notes presentades—ens re,
solut del nostre 'carnp. Nosaltres ene
tat humana,
ferim precisanaerit á les
e les sessions
cenyim per cornpiet al fet de Peclu
Res més antisocial, que el desorcire
plenáries—en justificar els fonaments,
cació qué exigéix precisament que no
sexual,. Molt nrés perillosa que la
en
les
queien sense voler
qüestions
s'exercei xin nrutilacions ni anurlacions,
moteixa guerra, la disbauxa he d'ésser
d'ordre general i deixaven en un pie
sinó al contrari, que es fomenti el des
mirada i mostrada coro essent la vio
secundani les que motivaven el Congrés.
pleaarnent de totes les caraeterístiques
léncia
pitjor contra la soliciaritat.
3.er Que en ordre a Pen.senyament de
Propaga de fet 1 fins a l'intira fons
individuals, en les quals es fonamenta
la Historia i de la solidaritat social,
el gran i únic tresor de la humanitat.
biológic la destrucció de l'especie,
-
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en la sang germens de
dege
neració, fa a l'home malalt, perjudicial
gravós per la coPlectivitat, ataca la
digni ta-t de la zona, triomfa a costes de
centellara de milers de desgraciades,
enfebleix a bestret les generacions fu

sembra

tures.

ah-res .aspectes -poc
estudiats, ba-ix els quals
violació de
la 110 moral de castedat viola la soli
darítat humana. Son la desviació i

ki

,

encara

ha

enduriment deis seatiments, els errors
intePlectuals que segueixen gaire bé
sempre a la incontinencia, -la font de
perturbació social que el vid fa brollar
en Pindividu, tornan-t-lo incapaç per a
realitzar, i fina per a cornpendre i
tot, els deures de la justicia social.
El precepte religiós recordant que
la eastedat és una Reí dictada per 'Déu,
compren la universalitat-d'aspectes, individuals i coPlectius, per ola quals

aquesta

virtut ens apareix com el sos
teniment més ferm de la solidáritat
humana.—R. RUCABADO.

História,

que s'enfronta dreturera

i
ment per la
els ideals

seva propia naturalesa anal)
internacionalistes, .és el sen

natural de nadonalitat.
sentiment natural de
nacionalitat s'entén aquest iligam que
s'estableix entre Pésser hurna on ha
na.scut i s'ha tet home, faisonat per
tim.ent
En

parlar de

convergencia

la

sobre el

seu cos

i la

ánima de tots els.elements física
de l'ambient geográfic i de to-ts els
factors humana que en el passat hi
han acumulat, .enfortits per l'herencia
fisiológica familiar, i sublirnats per una
seva

llengua

i per

una

cultura

própies.

Un Estat pot eircumscriure's.en ola
term.enals d'una nacionalitat natnral
o en pot incloure més d'una.
Aquest darrer cas, avui per avui,
és el carrent. Per aixé, les naciona
litats resten cornfoses i desateses, en

tretant,

política deis
grana Estats moderna; en el qual rau,
al nostre juá, una de les causes que
comprometen l'eficiencia -de l'interna
sota la

carcassa

eionalisme:
Vinternacionalisme i el naeicrnakisme
en

1'

ensenyarnent

de la

historia

Da vant elses.tralls de leslluites entre
els .pobles, l.a gegerosi.tat del cor .dugué
.melts laoMes A pensar en un agerina
nargent per da.rnurit de les fronteres,
Parlits :polítics i ,socials .s'han afillat
aquesta noble .idea i l'han escampada
arr.eu; institucions hurnanitáries
.fet la. base .de lins .rais,sio.
Si la idea civil de fraternització
humana .és rela.tivaradat moderna, la
idea religiosa del m.ateix eoneepte és
quasi doblernent milenaria. Jesucrist
la -predica sota el cel Ilnininós de GA
lijea,.fent saber que tots els horuel'són
.fills.de Den; ,ejs apostols la sembraren
pel món conegut i el Cristianisme jaa
-

•

dut la bona nova
totes les races.
ni la

a

totes les terres i

a

paraula divina, ni els
conceptes hum.ans, han pogut entretei
Pero,

suficientment l'amor per damunt
les fronteres: la darrera guerra e.nsorrá
totes les il-lusions que els hornea de
bona voluntat_ posaven en el ruante
niment de la pan del mon„ i les conse
xir

.qüencies d'aquesta lluita, de p.r.opor
:ei-ogs mai vistes, ,laan abocat .el pessi
misme ala esperançats
Es •'hora dramática d'una ree.dn
cac.ió deis hornea i deis pobles.. Tots

ejs factors hIbils per a ama regovaci.O
humana han d'entrar-hi en aceió. El
verb evartgelic amb naves roeutors
34rá de trasbalsar el cor 5 el cerv..ell
de les gents per a agermanar-les. Mes
aquesta és tasca que per,to.ca als mi

nistres del .Senyor.
Elin.o.stre trib.ut ha d'ésser el re.alit
zar una .educació. ,naoral.que,
base deis
janper.a-t5us naturals, gblan.eixi la natu
facilitant
ajudant
a
ralesa humana,
l'acció religiosa.

Demés, la concepció estatal, gene
imperialista, agavelladora de
terres, sense mirament ala drets na
turals de les nacionalitats, fom.enta

ralment

dora

llei d'ambiciona de do
causa que s'oposa a la fra
ternitat humana.
La constitució deis Estats, a base
d'-una nadonalitat o d'una federació
de nacionalitats, els elonnria un con
tingut natural i moral alhora, i for
mallen, per tant, un continent equi
tatiu, just, agerfflanable -fácilraent ala
altres Estats, i factor, per consegüent,
d'un agerananament humá. L'imperialíame 1 el centralisrae deis Es:tato son
els enemics irreconciliables d'un veri
talle internacionalismo.

nácionalitats, eom a fets natu
viv.ents, són evolutives, son

Les

son

variables.

s'oposen

Molts son els sentiments que
la confraternització; diverses les ac
ciona socials i individuals que
o esmortuir-los, segons les

poden

endegar-los
seves

arrels

ques.

Pero,

o

les

seves

característi

ello, aquell que can
l'ensenyament de la

entre tots
Inés de pie dins

en

minvar

o

créixer

pobladó, poden

desplaçar-se ençá

o

en

també
í

enllá, mogudes

estimulades per variants en els factors
constituents. Peró en llur mobilitat i
en llur evolució hi ha Pesséncia de la
realitat propia. Naturalment, aqUesta
variabilitat és lenta, secular quasi
sempre, 1, per tant, fent-hi esment,

adaptable.
través

de

Porganització política

actual,les nacionali tatanaturals pren en
díferents graus de manifestado. Unes,
resten sumortes dins els grana Estats,
per a
es preparen instintivament
Ilur evidencia: antes, les desfetes de
i

la guerra
la carta
tats.

les

apareixer sobre
petits Es

han jet
forraant

d'Europa
Algunes lluiten iradament per tal

d'assolir llur reconeixement. I n'hi ha
en gestació en el sí déla pobles reras
sagats dins de la História.
Mal, 'taré o avdat, totes les anclo
nalitats possibles en el mon, les reco

negudes 1 les no deslliurades en cara,
portades de llur fundó natural i ló
gica de remarcar la seva personalitat
i de conquerir llur llibertat, pertor
baran

a

Poden

extensió 1

A

en

una

forma

o

altra

la

nau

mundial, si no se'ls fressa el camí
Que les porti al propi govern.
Per aixó, les nacionalitats desateses
han produit no solament lluites civils,
sino

va

acabar

algunos.
Essent,
/12.U/rala

alliberant-ne,

com

.son,

les

més

o

menys,

nacionalitats

reconegudes, promotores

no

de diferencies entro les n.acions u dins
de les
per treballar per la pau
universal -caldrá desvetllar les ador
a les conscients
de sí
mateixes en Ilur alliberació i predicar

nacions,

mides, ajudar
el

arreu

naturals

dret que tenen ,els pobles
governar-se a sí mateixos.

a

aquest

moral,

Es
un deure
si
treballar per l'amor entre .els
hi haura pau
no

es

vol

hornea;
possible per

puix

-damunt de les fronteres, mentre aques
tes siguin cledes que empresonin contra
el

pobles.
Pinternacionalisrne, per
positius, s'hart de basar, dones
reconeixement deis ideals nado
valer els

sea

Els ideasl de
ésser

a
en

el

nalistes Elnacionalismo és la base d'un
internacionalisme realista i moral, car
la llibertat -deis pobles .és la base indis
pensable per a la gel-nao/10r *deis pollos.
«Nacionalismo 1 internacionalitat» ha
d'ésser, dones, el lema de totsels bornes
de bona voluntat que vulg.uin treballar
per 4a fraternitat humana.
.

de tota

mini, és

rals,

i

que

també han

indirecta guerrea
Historia n'está

o

encés directament
entre Estats. La
L'úl

plena d'exemples.

guerra es va preparar per una
de nacionalitats als Balcans,,
s'abrandá amb el caliu de les irredentos

tima
lluita

certa

En

nyalat
devers

manera,

sola

s'han

.ass.e

els .deures deis homes
fina
el nacionalisme i l'internado

aquí

nalisrae, peró, no .s'ha .dit :concreta
ment res en quant :als :deures dels po
bles pel ressorgiment 1 manteniment
de llur nacionalitat 1 llur a.portació per
:germartor internadonal.
Els nuclis humana .que senten

a

una

si

un

esperit nacional,

temen el

en

deure

.concentrar-se i d'estudiar-se per a
manifestar-se .corn a nacionalitat.,«Ço
neix-te a tu mateix» ha .d'ésser el crit
despertador i guiador .d'hcnies
de

,pobles.
Un poble s'ha d'esforçax g ésser ell
mateix, despullant-se de tota llei de
erposid o_ns que 11 :11 a gin
v.e.s ti dures 1
estat imposades. Ja .d.e ter-ho per a
retrobar la propia personalitat i ha de
fer-lao, també, per a aportar la s.eva
cotlaboració particular a l'obra uni
•

versal.
En el tresor del
del
obres de Part universal..són
les qu.e

saber

111.5.11, les
les

més

liacionalistes,

mi:110r transpa
renten l'anima d'un poble a través
nacional.
Fina
la ciencia,
?'un autor
dina la seva universalitat, proa carac
terístiques :diferencials a través d'una
d'uns altres.

Poques ,sóu, a.ra cona rara, les ,nacio
nalitatanaturals, la personalitat col lee
-tiva de les. ,quals sigui re.coneguda i
es trobin en possessió deis atributs de
la propia sobirani.a.
Per les nacionalitats irredemptes, cal
convenir que la finalitat primera de
Pensenyament de la l-listória no pot
ésser

.exactament la mateixa

que per

aquellos nitres, que la teuen resolta
llur independencia, llur llibertat.
Així com per aquests l'estudi de les

nacionalitats recon.egudes i de les re
naixents, juntament amb l'estudi de
la civilització humana i de l'aportado
própia, podrá ocupar bona part en el
programa de Passignatura, en canvi,
per a aquelles nacionalitats encara

subjectes al poder d'una altra nació,
i, per tant, ofegades i descaracterit
zades, l'eStudi de les própies caracte
rístiques ha d'ésser la finalitat primera
deis estudia histórica, perque cal in

01

filtrar la reconeixença de
litat nacional en la pensa

la persona
i en el cor
d'una manera
també emotiva i

nyalar a grans trets la manera de pro
graraitzar a.questa assignatura en les

noves generacions
imborrable, peró

nacionalitats dorainades

conscient.
Per a arribar al

des són les
nos. I ho

de les

coneixero.ent propi,

deis ensenyamen.ts histories,
pobles dominats, cal, abans que
tot, bandejar del concepte corrent
interpretacions que l'Estat dominador
ha escampat per =ajá de l'ensenya
ment oficial, de la colonització lenta,
de la imposició de la seva llengua i de
la seva historia, a voltes a través dels
a

en

través
els

treball de desbrossament!
indispensable que
De manera que és
els con
a l'Escola, el mestre desfaci
ceptes partidistes deis dominadors i
que hi oposi la veritat histórica objec
tiva, favorable, per raó natural, al
poble dorainat, peró subratllant-la sub
jectivament, perqué apassioni, arab un
un

justicia i d'alliberació, les
generacions.
naciona
El sentiment de la propia
litat será reforçat arab el coneixement
de les altres nadonalitats atuides o ja
alliberades, fent veure el món a través
de la Historia i la Geografia, per sota
imperialismes
la dísfressa actual deis
estatistes, tal com podría ésser de
variat si els grups humans homogenis
fossin mestres deis seus destins, i els
aventatges que aixó reportaria a la
pau deis pobles.
Per contracop, hom posará de relleu
els móbils egoistes deis Estats centra
listes i imperialistes d'avui i el mal que
fan al desen.rotilament de les iniciati ves
sentit

de

noves

humanes,

i

com

afany de domini
guerres que han tras
en aquests temps i el
el

seu

causa de les
balsat en món
trasbalsen encara.

és

altres,

les

més

deuen

interessar

ésser més concret,
pensant en la meya patria, Catalunya,
la historia de la qual m'es raillor co
neguda que la de cap altre poble:
faré,

per

Esbós de programa d'história en una
naeionalitat dominada.—La Vida dels
homes prehistórics: troballes i proba
bles corrents civilitzadores que alluiren
al

país.

primeres manifestacions histó
riques autón.omes.
Les aportacions civilitzadores d'al
tres pobles: colonitzadors o conquis
tadors. Estudi d'aquestes civilitzacions.
Com es va plasmant l'anima nacio

en

pecte

a

cionalisme, d'un in.ternacioaalisme rea
lista í moral, que, denles, será nodrit
pel coneixement de les aportacions ci
vilitzadores i racials que en el tranácurs

Historia nacional,

de la
i altres

altres

pobles

realitzat sobre la
l'estudi deis inter
terra patria,
comercials que avui
canvis espiritUals
relliguen un poble amb tota la Hu
han
i per
1

races

compendrá

que el
i la nostra
a tots els homes, ger
nostres, i que sois per dictats de
ens hi
posar en contra.

manitat
nostre
s'han

l'alumne

agraiment

d'adreçar

mans

justicia

nal

a

simpatia

poden

de l'evolució histórica

través

i

lluites.
Priraeres manifestacions de la civi
lització nacional.
Desvetllament d'altres nacionalitats
eixides de les invasions medievals.
Relacions internacionals en l'edat
de les

tj ana.
Aportació nacional a les raanifesta
humanes d'aquells temps.
Esclat de la civilització propia i

mi

cions

fruits de la mateixa.,Estudi social
ral d'aquesta civilització.

horaes-tipus

Els grans

de

la

i mo

Amb

el criteri exposat, criteri
nacionalista i internaciona

alhora, en" Pensenyament de la
Historia, ara, per acabar es pot asse
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M. Fcerster

pertoquen al Con
gres.
Nosaltres sabem bé que la seva tasca
és una altra, peró nosaltres creiem que
el Congrés ha de procedir d'una ma
nera científica i per tant ha de tenir
en compte les realitats. Nosaltres pre
sentem dones al Congrés aquesta rea
litat vivent.
Aleshores nosaltres hem de dir al
-

havent

sonalitat?

encara

Poden

qual aquestes

independéncia,
AtuIment durant el període absolu

tista.
Influéncies

portadors

deis correts
i els corrents

polítiques

de

cen

tralistes neutralitzadors.
Els avenços en les conaunicacions
i el trasbals del món: influancies na

no

Congrés: aquests pobles infants, com
han d'ensenyar la história? Han d'en
senyar-la a lá faisó deis pobles adults,

si

la

raport,

desig presentar aquí

problemes que

Causes de la decadéncia i com me
naren a la dominació estrangera. Gue
a

seu

futur de la humanitat.
No és el nostre

velnes.

per

el

de

entre els
i cercar

rres

en

pobles que fa segles no
existeixen i en époques no tan allunya
des podríem encara trobar-ne d'altres.
Cal creure, dones, arab pobles que
naixen Are i deis quals els pobles
adults no s'adonen, i així mateix cal
concebir que aquests pobles naixents
porten l'esdevenidor en les seves en
tranyes, cal desitjar que aquests po
bles portin germes nous de cultura pel
parla

.ens

no

raça

estats,

cional,
es

troben

assolit
pensar

en

una

la

seva

per

relacions
vida intrana
en

posicionsinternacionals

encara en

una

coses no

etapa

existeixen

en la
per a

ells?
No vénen obligats a ensenyar lá his
toria d'un.a manera especial, adequada
al seu moment, ja que ells tenen per
damunt de tot el dret i el deure de
desenrotllar la seva personalitat? Ço
és 'el que exposem al Congrés, esperant
una resposta.

cion.als.

La formació deis grans imperis i
repartiment de la Terra.
El ren.aixement de l'esperit nacio
nalista en el món.
L'internacionalisme económic, obre
llur

risme y
nica del

capitalisme: superficialitat

ét

mateix.

La renaixença nacional: enlairament
de les valors morals i patriótiques .per
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mals papers.
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motiu
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