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Veniu, amichs,

que

parla'l

Poeta!

rès de lo que neix

DISCURS PRESIDENCIAL DE LA «FESTA DE LA POESíA
DE LA

MÚSICA»,

ciENCH EL DIA

CELEBRADA EN

L'ORFEÓ GRA

26 DE SETEMBRE DE 1920.

a
celebrar, en acte de suprema
comunió espiritual, la Festa de la
Poesta y de la Música. Mes, havent
recaygut en mi una designació hon
rostssima que'm porta devant de vos
altres, me sento empès a declararvos, de bones a
primeres, una cosa que duch en el cor; y es: que
únicament un home ses produhit a Catalunya, de
molts anys ençà, a qui fóra permès oferirse digna
ment en aquest lloch a la presencia de tants
poetes
conexedors
y músichs, de tants y tan subtils
d'aquestes dues arts, la Música y la Poesía, qu'en
el cor dels homes se confonen en un mateix gaudi.
Ja haurèu comprès que us parlo d'En Maragall.
Perque ell, y no més ell, sabría avuy, al dirigirvos
la seva paraula plena de prestigi, elevar a càtedra
de poètich mestratge, tal com fóra'l vostre
desitg y
demanen els vostres merexements, aquest lloch
d'honor; y jo'm sentirta joyós si, confós entre
vosaltres, podía altra volta escoltar la veu anyorada
del Mestre, en aquesta ocasió que s'es tornada de
tan gran compromís per a mi.
Emperò En Maragal I, per dissortnostra, va morir,
y no pot sa presencia humana ocupar un lloch que
la seva mort dexà vacant y que ja may més ningú
no ha
omplert ni, tal volta, omplirà... Ajudèume,
‘,4

NEM

quan menys, a evocar el seu gloriós recort, y acom
panyèume, si us plau, per uns moments, en la ilusió
que'ro faig de que l'ombra excelsa del Poeta, mos
trantse propicia al nostre requeriment, se presenta

parlarnos

d'aquesta

tingut

manera:

«Quina gloria per a mi haver arribat a merèxer
el primer d'alçar la veu entre vosaltres! Y
donchs, tant m'estimeu que us fes goig per a presidir
tota la companyta?
vull correspondre al vostre
amor y a la dignitat
qu'ell,tot sol, me concedeix, par
lantvos del nostre amor comú (1) per la Llengua Cata
lana, qu'es la sanch viva del nostre esperit y la nos
tra modulació propia en el ritme etern del Univers.
ésser

»Sí, amichs: de tots els actes de la vida humana
transcendint al exterior, no n'hi ha cap que vingui
més de dret del esperit que'l parlar. Y'ls homes que
naturalment s'entenen parlant per fbra, es que són
tots uns per dintre. Per axd es cert lo que vaig
dirvos un dia: que la nació es la llengua; y entench
per nació, lo nadiu social, l'esperit del poble (2), y

d'aquest esperit

perque
representi, que

cosa

vana,

no

no pot ésser
hi ha mot, per ínfi

no hagi nascut en una
que'ns
d'inspiració, que no reflecti quelconz de la llum
infinita que infantà al món (1).
La paraula, amichs meus, es
l'esperit mateix
que va pels ayres. Si ella axeca'l vol, l'esperit s' axeca
ab ella; si s'arrossega per terra, no hi ha
per a l'es
perit esperança d'altura. Són les ales: espolslules,
fèules lleugeres, sinó, ay del aucell! (2). Y, en aquest
punt, tinch de dirvos també que hauriem de parlar
molt menys y sols per un fort anhel d'expressió:
quan
l'esperit s'estremeix de plenituty les paraules brollen
com les
flors en la Primavera, una a una y no pas
en totes les
branques, sinó com a sOrt d'una branca (3).
Solament axí la paraula pren son veritable sentit;
ma cosa

solament axes torna viva; y Ilavores es quan obra la
creadora del verb, y no hi ha potenciahumana
que l'aturi (4). Perque, ¿si la paraula no salva a la
paraula, qui la salvarà? (5).
»Conserveulo, donchs, ben pur y ben lliure'l
vostre verb de catalans, car es ell tot lo que de més
vostre teniu dintre l'ànima; perque jamay no cal
considerar una Ilengua con: una unitat externa als
homes, ni com a una cosa que, tenint existencia per
si, se'ls imposa de fbra estant y's dexa parlar per
ells ab tal que' s sotsmetin y complexin les seves lleys
abstractes. Les llengues vives no son ni més ni menys
que semblances que hi ha en el natural parlar dels
homes (6), a les quals aquests no deuen fer may
traició.
» Y vosaltres, els que sou anomenats, sobre tots,
poetes, serà per aquest camí qu'entrarlu profonda
ment en les vostres ànimes, per a no sentir altra cosa
que'l ritme divt d'elles al vibrar en l'amor de les coses
de la terra; y serà axt que
menysprear2u tot altre
ritme y no parlar2u sinó en paraules vives (7). Per
que la Poesta no està en lo que' s diu, sinó en cbm
se diu: en ella no precedeix la idea a la
paraula,
sinó que aquesta porta la idea; el
concepte ve pci
ritme: aquesta es la senyal y'l misteri de la poesta, y
axt's realisa en ella la revelació del ésser per la

potencia

(8).
»Heusaquf, amichs meus, el suprem secret de
tota poesia. Y qui diu poesia diu cançó. Que cadascú
vingui, donchs, cantant una cançó,
seva, la flor
del seu dia. Y axt, al comparèxer cada hu, compa
forma

rexerà ab la canpó als Ilavis. Y sab2u vosaltres la
força ¿un home que arriba ab la caníó als llavis?
No hi ha pas r2s més fort que una can¡ó: tot ho
ven‘, y devant d'ella tota cosa's doblega, transforma
y ilumina. SOIS cal saberla treure de ben endintre y

(1) Maraga11: Elogi de la Paraula, p. 3.
(2) 1d. Eserils en Prosa,!, p. 188.
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) Maragall: Elogi de la Paraula, p. 4.
(2) ld. Eserils en Prosa, I, p. 203.
(3) Id. Elogi de la Paraula, p. 5.
(4) Id. Eserils en Prosa, I, p. 182.
(5) Id.
p. 204.
(8) Id. En pro de les varielals dialeelals, p. 143.
(7) ld. Elogi de la Paraula, p. 6.
(8) Id. Elogide la Poesia, p. 52.
25

saberla

ben

cantar

enfbra.

poeta (t).
»Mes, ay de vosaltres, si

Aquest

es

l'art

cayguessiu en

la

del

temp

al vostre esperit unes Ileys
externes que'n contrariessin la espontaneitat qu'es
la seva suprema Ilty, y'n llevessin la vivor qu'es la
seva major virtut. Pensèuhi en lo perillós y pueril
o bé, ara
quefóra dir: Ara tot ha d'anar cap aqui,més
tos' ha d'anar cap allà (2); y en lo encara
pueril
y perillós de la malehida preocupació d'una Ilengua
uniformement parlada per milions d' homes, que con
vertís la nostra, lliure y franca de gramàtiques y
academies, en la expressió d'una Ilengua oficial, que
brollaria
morta y corrompuda dels vostres lla
tació de voler

vis

imposar

ja

(3).

d'una literatura marcada, quasi de
ab
naxenfa,
aquest signe d'esclavitut? ¿quèfóra d'un
poble que s'acostumés a ajovarse a semblants càrre

¿quèfóra

»17

gues? (4)
Desseguida

que fos admès un semblantpredomini,
mercè d'un enlluernament momentani, d'una moda
passatgera, romandríafalsejada l'arrencada espiri
tual
corronpuda la seva més olla
a

de Catalunya,
expressió verbal; y fóra axb, encara més que matar
la espentaneitat del seu.geni,matar el seu geni mateix
en flor
(5).
«Donchs, per l'amor d'aquesta maravella que ha
florit en nostres Ilavis; per amor de nosaltres ma
texos y dels nostres fills; per l'amor daquesta
Catalunya que tenim, y, encara més, pel d'aquella
que prometem gloriosa al esdevenir dels pobles (6),
hem de preservar, hem de defensar la nostra sagrada
llengua dels perills del encarcarament gramatical
y de la uniformitat artificiosa, tan absolutament
contraris al sentit de llibertat del geni catallz, (7).

parlat el Poeta, y'ls seus

accents, al resso
deu
de
la seva mort,
anys
passats
enclouen per a nosaltres una amarga reconvenció.
(2.11è hem fet, amichs, durant tot aquest temps, ab
la nostra Parla? En què hem seguit els bons con
sells del Mestre? Ay, amichs, y com ens hem dexat
dur per un fals camí de marrada!
AxI ha

nar

encara no

En Maragall va abandonarnos, precisament, en
dels més perillosos instants de la nostra vida
la fèrvida activitat dels
com a Poble. Era quan
nostres homes públichs havía enunciat la paraula
y un afany d'expansió universal s'era
un

imperialisme,

nostres poetes, dels nostres artiste5,
arborats de sant patriotisme, haurfen
desitjat que cap obstacle no s'oposés ja a que les
flors y'ls fruyts del nostre sentiment catalanesch,

emparat dels
tots els

quals,

sobrexint de les
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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patries fronteres, s'espandissin

Maragall: Elogi dala Paraula,p.
Id. Escrits en Prosa,1,p. 176.
Id. Arheulos, IV, p. 14.
Id. En pro de les varietats
Id. íd., p. 141.
Id. Id , p. 142.
Id. íd., p. 143.

15

arreu

del món y parlessin de nosaltres a les més Ilunyanes
gèneres habitadores del planeta.
Y rès més noble que axól Etnperó, també, rès
més enganyador y plè de perills. Bona part deljovent,
com si
haguessin tret un pès de sobre, y ab la gran
ilusió del camt nou, va determinar fer art y poesía
europeus... ¿què, europeus?... mundials! (r), sense
arribat tots plegats a
preocuparse de si havíem
ésser ben bé catalans, quan es ben segur que no he
cal y bon tro‘ se'n

som com

Mes, un cop endinsats

falla (2).
en

aquesta

enganyosavia,

tota, cosa 'ns ha semblat fàcil y tota possibilitat en
la nostra mà. Y, començant per la nostra llengua,
ens hem dit que'ns calía convertirla en un idioma
modern, elevarla a categoría oficial, depurarla de
dialectalismes y formes rurals, revestirla de per
feccionaments gràfichs y de preciositats acadèmi
a feria accessible
ques, tal com se requereix per
al sabi alernany, al turch y al japonès que, segons
la nostra ilusió, no esperen altra cosa que poder
saber cóm pensèm a Catalunya, y quins són els
nostres anhels y les nostres inquietuts.
Y a fè que n'hem realisat d'avenços per aquest
costatl Hem depurat la Ilengua; ens hem omplert
el cap de normes y sistemes; hem conseguit tenir
establiments de filología des d'hont se'ns assorteix
de formes d'expressió y de tópichs infalibles, tots
ben contrastats y dosificats al milèsim; hem trobat
vocables vells qu'hem retornat al bon ús, y vocables
nous ab què hem fet lo propi, abandonant els
qu'encara ahir ens servien per a entendrens y que
tenien la desgracia de semblarse massa als caste

creat, en fi, una llengua nova, una llengua
la qual tot es fruyt d'un perfet raciocini,
d'un seny acurat, d'una rara facultat d'anàlisi y
d'una percepció anticipada dels nostres ulteriors

llans; hem
flamant,

destins

en

Poble; tenim ja,
pervindre.

com a

llengua del

He de dirvos,
anat

entrant en

no

tot

en un

mot, la nostra

obstant, que a mida qu'hem
azó, no'ns ha mancat pas la

feyna. No hauría dit may ningú lo que n'esta
d'arrelades les velles preocupacions, les que'ns
havien fet creure qu'En Verdaguer, que'l mateix
Maragall eren una definitiva adquisició de la nostra
Renaxençal Ha calgut ferne veure'ls grans defec
tes, demostrar, per una nova revisió de valors, que
lo nostre d'ara es molt millor que lo d'ells, que'ls
un grau de
que avuy escrivim en català ho fem ab
Ha cal
fou
donat
assolir.
a
ells
no'ls
perfecció que
entre filólechs
gut, també, formar una estreta Iliga
a
poetes, que'ns permetés anar junts tothora per
nostra
ven

y

consultarnos mútuament, obtenint axt d'aquells
del
que'ns revelessin les màximes possibilitats
idioma y que'ns diguessin, no tan solament ab quina
ortografía s'ha d'escriure aquesta nova llengua, sinó
també com hem d'esforçarnos a pronunciarla per

dialectals, p. 140.
(1)
(2)
12-1920

maragalt:

Escrits en

Id. íd., I, p. 174.

Prosa, 1, p. 171.
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aparegui en falliment.
ha estat precís crear critichs per
a dirnos que tot axó nostre es lo millor de lo millor
que may s'hagi fet, a cambi de dirlos nosaltres a
ells que són els més grans crítichs del món y'ls més
ben informats en tota la universa terra.
nova

Y, per últim,

Senyors:

ortografía

no

ens

axó es lo

qu'entre

tots hem

quals, únicatnent, les
ressar

al món,

nostres

després

paraules

podrán

d'haver abrandat,

cràter de foch, les nostres

propies

inte

com un

entranyes.

Una nota de Rousseau sobre'l

«Tirant lo Blanch»

realisat, de

inolt bona fè y ab la més santa y noble de les inten
cions. Emperò ara va resultant que'l poble no'ns
entén; y que, moltes vegades, tampoch nosaltres no
entenem el poble. Ens passa, malhauratsf que tot
sovint, damunt d'un gra d'inspiració sagrada, volem
axecar edificis de rahó
vanitosa,inplant ridícolament
els nostres ritmes per a omplírlos de les paraules que
neden mortes en la superficie de les coses; y la gent se
cansa de sentirnos
parlar vanament ab música
mada, y'ns té per entretinguts manidtichs; y ho som:
haviem trobat una paraula per d donar llum a tot
el món, y'l nostre baix pruhit per una superficial
perfecció y grandesa l'ha voltada d'un boyrós axam
de paraules sense vida que han ofuscat aquella divina
llum, retornantla a la confusió y a les tenebres (r).
Aquest ha estat el càstich de la nostra superbia.
Perque, si voliem ésser, senzillament, una mena de
provincians espirituals, no valía pas lapena demoure
tant d'enrenou ni d'inquidar It modorra
d'Espanya
ab les nostres tazasconades: que no altra cosa ha e.stat,
en
aquest cas, parlar de nacionalisme, de metrbpolz
mea'iterrania, etc., etc. (2). Hem oblidat que no hi
ha, que no pot haverhi altra poesía que la que'ns
dicta la santa espontaneitat delpoble, y que aquesta
bella flor del sentiment se plau de néxer lliure de
y
venir dretament de les entranyes del esperit hont el
llengualge se genera; que de cap de les maneres no
podrà nzay sotsmetres als nosti es rahonaments y restar
obedienta als nostres dictals, y que, tart o d'hora,
haurà d'acabar rihentse dels nostres decrets mes
quins (3), si'ns obstinem en seguir menyspreant,
com fins ara, les
Ileys sagrades de la sinceritat.
Si continuéssim fentho axf, aviat les nostres
festes de Poesía quedarfen desertes d'oyents fretu
rosos d'escoltar els nostres
cants; y, més que tot,
desertaría d'elles, irreparablement, l'amor que mou
lo sol y les esteles; perque l'amor es enemich de la
mentida, y mentida es, a la fi, la paraula que neix
del artifici.
Amichs, bons amichs meus: en aquesta Festa del
Art, que anem a celebrar sots el doble atribut de
la Poesía y de la Música, reconeguem els nostres
erros, y recordemnos de les paraules, plenes de
seny, d'En Maragall; siguem humils seguidors dels
seus dictats, y reclamem del cel els dóns de la santa
inspiració y de la fonda veritat humana, gracies als

El mateix Rousseau havía tingut ocasió de trac
tar personalment al Comte de Caylus alguns anys
abans de l'època a que's reporta'l passatge de «Les
Confessions» (3).
De totes maneres, se veu ben bé, com hem dit,
que l'obra d'En Martorell degué ésser mólt llegida
en francès per aquella època y que'l títol arriba a
adquirir certa notorietat en els cercles aristocratichs
ab que's relacionava'l filosoph ginebrí.

fi) maragati: Elogi de la Paraula, p. 7.
(2) Id. Escrits en Prosa
p.174.
(3) ld. Rapto de les varietats dialeclals, p. 137.
NOTA: Les referencies corresponen a l'edició de les
Obres completes d'En Maragall (Barcelona, 19 ) 2-1913).

Rousseau, édition integrale
(1) Les Confessions de
publiée sur les manuscrils originaux par Ad. van Bever...—
MCM XIV; vol. II, pàg. 399.
Paris, Georges Crès et
l'2
Vègis BIBL., I, 459.
(3) Confessions, ed. citada, II, 88.

ha en el novè llibre de «Les Confes
sions» un passatge en que's parla
d'En Frederich Grimm, antich amich
d'En Rousseau, enemistat després ab
ell. Diu axí:
Tan gran

fat com presumptuós, tenía, malgrat els seus

ullaços tèrbols y la seva figura desballestada, pretensions
ab les dónes; y per efecte de la seva farça ab la senyoreta
Fell, era considerat per varies d'elles com un home mólt
Axó l'havía posat de moda y Ii havia fet entrar
l'afició a polirse com una fembra: se donà a ferse l'interes
sant; el séu agençament personal devingué cosa de suma
importancia; va saber tothom que's pintava de blanch; y jo,
que no m'ho creya, vaig començar a pensarrnho no solament
sentimental.

al veure lo ben tractat del séu cutis y per haverli vist taces
de blanch en el séu

tocador, sinó perque, entrant un demati
cambra, vaig trobarlo refregantse les ungles ab una
vergueta feta a posta; ocupació que continuà davant meu
ab tota afectació. Jo vaig judicar que') qui s'està dues hores
cada dia respallantse les ungles, també pot dedicar alguns
en sa

moments a

resseguir

de blanch les arrugues de la seva pell.
Gauffecourt, que no era pas un sach del
diable, Ii havía tret, ab molta gracia, el motiu de Trran
le Blanc (1).
El bon home d'En

L'edició que tenim

a

la vista,

qu'es

una

de les

més modernes de «Les Confessions» y que sembla

mólt acurada y ben feta, no permet deduhir que
cap dels comentaristes de Rousseau hagi atinat a
veure en aquest passatge una referencia al llibre ca
tala de cavalleries, obra del nostre Joanot Martorell.
Y l'alusió'ns demostra la voga que per aquell
temps (1757) havía obtingut el llibre, dintre la so
cietat elegant a la qual pertanyien, ademés del Baró
Grimm, el Marques de Saint-Lambert, l'abbé de
Mably, y'l mateix Cornte de Caylus, autor de la
traducció francesa del Tirant, que, com ja sabém,
vegé la llum per primera vegada devers 1737 y

meresqué

12-1920

més tart una

reimpressió (2).
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(Barcelona, 1505)
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Iconografía

y Obituari

dels començos de BIBI 10FII IA ja
denunciarem els nostres propòsits de
fer en aquestes planes la part que
correspon als escriptors del nostre
temps. Y aquesta disposició nostra

ES

espletà

tot

seguit

aquella «Iconografía d'escrip

en

catalans contemporanis» iniciada en el primer
volum y continuada en el present, si bé ara fa es
tona interrompuda per havernos distret en altres
coses d'una major peremptorietat.
Avuy, abans de cloure aquest segon volum de
BIBLIOFILIA, ens donèm compte de què han des
tors

aparegut d'entrels vivents
amichs que

tentem

efigiats

alguns

dels

nostres

esperant ocasió de

JOSLPH

MORALÓ

Y

GRAU

(1875-1918)

y autor dramátich; emperò, al
la
seva veritable vocació era la
entendre,
novela; y encara, dintre d'aquesta, una modalitat
especial, la narració humorística, que s'adeya ad
mirablement ab les seves facultats d'observació no

la vida,

periodista

nostre

LAMON

Picó

y

CANIPAMAR

(1848-1916)

poder parlar d'ells o d'alguna de Ilurs obres. Y al
donar aquels llurs retrats, seran aquestes planes, al
ensemps, una iconografta y un obituari.
El primer dels nostres desapareguts es el cava
ller y poeta En Ramon Picó y Canamar, un dels
fills de Mallorques que s'incorporaren dejorn al
nostre Renaxement y que, ab sa producció poètica,
més contribuhí al esplendor drls Jochs Florals de
Barcelona, en els quals guanyà'l títol de Mestre en
Gay Saber. Era nat a Pollença rany 1848, y la
seva mort sobtada esdevingué a Barcelona'l 13 de
novembre de 1916.
Vé després en aquest necrologi'l que fou esti
mat company nostre En Yoseph Morató y Grau,
nat a Girona l'any 1875. Fou, per contingencies de
12-1920

DOLORS MONSERDÁ

DE

MACIÁ

(1845-1919)
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també

en

aquestes planes obituaries. Poetessa y

altament simpàtica, per
literaria com social,
estava inspirada exclusivament per la seva ina
gotable bondat. Lo més interessant d'ella, en
lletres, són les noveles de costums barceloni
nes, de les quals ne té un bon aplech. Nada
en
1845, descansà en la pau del Senyor el 31

novelista,

era

que tota la

una

seva

figura

obra,

tant

de març de 1919.
El dia 30 de desembre d'aquest mateix any 2919
moría'l senyor En 7oaquim Miret y Sans, que
s'havía dedicat a la investigació històrica y en ella
havía excelit, com ho mostra la seva copiosa pro
ducció, essencialment monogràfica, tal coni ho re
clamen avuy les ciencies historials. Era nat a Bar
celona l'any 1858.

JOAQUIM

MIRET

Y

SANS

(1858-1919)

exemptes de malicia irònica, dominada emperò
aquesta per una bondat y un seny moral qu'en cap
ocasió no Ii falliren. La seva mort esdevingué'l
dia 16 d'octubre de 1918.
Na Dolors Monserdà de Macià ha de figurar

POMPEYUS GENER

(1848-1920)

Ab pochs dies de diferencia, el 9 de janer
de 1920, fou En Miquel S. Oliver qui desaparegué
d'entre nosaltres, després de llarga y penosa malal
tía Era, indubtablement, la més.alta y alhora la més
ponderada inteligencia de la Catalunya actual. Uni•
cament el séu escepticisme respecte dels homes (per
desgracia massa justificat en el cas séii) havía fet

_Aff)

MIQUEL S. OLIVER

(1864-1920)

que, d'alguns anys ença, s'hagués retret moltissim,
evitantse de tractar les qüestions que'ris apassionen.
Adhuch exercint el periodisme, prefería ocuparse
en coses de fóra d'aquí y d'époques passades; pre
fería quedarse al marge dels nostres problemes, els
quals, en tot cas, tractava des de punts de vista
massa elevats per a que ningú'n pogués deduhir
cap orientació pràctica. La seva producció litera
12-1920
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no mólt copiosa, es per axó mateix
Era nat a Palma l'any 1864.
Finalment, el nostre obituari ha de compendre
encara l'efigie d'En Pompeyus Gener, la mort del
qual s'escaygué'l 15 de novembre de 1920. Era'l
nostre amich el darrer representant d'una generació
de literats y artistes, pródichs d'enginy y d'activitats
les més diverses. D'una erudició fantàstica y desor
bitada, d'una imaginació plena d'intuicions y atre
viments, fou en Gener tot lo que's necessita per a

ria

en

català,

exquisida.

enriquirse y prosperar explotant un nom y un pres
tigi literaris. Emperò ell era un home generós, des
interessat, insouciant, l'antítesi completa d'aquests

intelectuals d'ara, que de tot ne fan pessetes, com
se sol dir. En Pompeyus Gener, jove encara, comp
tava al morir 72 anys, essent nat del any 1848.
A tots ells acompanyarà1 nostre recort; y en les
llurs virtuts socials y literaries tindrà la Redacció
de BIBLIOFILIA constantment un espill en el qual
emmirallarse.

Els
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Pensaments d'En
NOTA

DEL

Joan

Bonhome

EDITOR

troballa ( r) d'un nou text
inèdit d'En Joan Bonhome'ns induheix
a redactar la present nota sobre aquest
singular escriptor, del qual, 710 fa
de
nzólt, donarem a conèxer el
les «Confido cies» (2); havent, per altra part, estat
bastants els llegidors d'aquestes que'ns han mostrat
autor.
desig de possehir noticies més precises de
Perque, en efecte, si bé es cert que ab
cació d'aquell primer llibre obtinguerem conexen‘a
d'alguns fets capdals de la vida d'En Bonkome y'ns
enterarem de sa condició social, de ses aficions litera
ries y de la major ò menor sinzpatía ab què conside
rava algunes costums de la gent del séu temps, no es
menys cert que les «Confidencies» ens dexaren en la
total ignorancia de la època en què tingueren lloch els
esdeveniments concrets als quals es feta referencia en

'afortunada

aquelles planes.
Desgraciadament,
el llibre que

ara

donèm

una cosa
a

semblant s'escau

en

cap data enlloch, cap

cap referencia precisa. Sembla talment qu'En
Bonhome s'hagués ,roposat, en els séus eso-its, reile
var de tota responsabilitat davant de la Historia
a aquells séus contemporanis que, ab plàcida ironía
unes vegades y ab ferma acritut altres, censura y
ell volía, de segur, corm`gir defectes, emperò
jamay deslluhir prestigis. Y en axb, per lo que sem
bla,radica l'únich secret de la sevapeculiar bonhomía.
Cert es, no obstant, que cabría cotzjecturar la
data d'aytals produccions fixantnos en algunes par
nom,

(1) En el ms. de Londres, del qual poguerem a la fi ob
tenir les fotocopies que teniem demanades.
(2) Vegis BIBL. II, 453.

ticularitats del séu ièxich. Axí, per exemple, els mots
«bolchevik» y «soviet», suposarien un monzent poste
rior a 1914, per que fins als temps de la guerra gran
no adquiriren aquests termes una circulació suficient
per ajustificar el séu ús en una obra literaria. Igual
ment semblen voler referirse a la matexa guerra'ls
fets histèrichs a què s'aludeix en altra part (1); em
però, en bona crítica, cal desconfiar prudentment
d'aquesta mena d'indicis; y més si's té en compte
que' ls manuscrits que possehim de les obres d'En
Joan Bonhome (y que rès no'ns assegura que siguin

autògrafs

com, per un moment, creguerem) poden
mólt bé haver estat modernisats per algun copista
posterior, desitjós d'adaptar aquells originals a la
moda del séu temps; mala costum que després hem
vist generalisada entre'ls editors d'obres d'altri, y
ab la qual nosaltres no sabriem de cap de les mane

transigir.
Tampoch ens revelen rès, en punt a cronología,
les costums qu'En Bonhame retrata y l'estat moral
característich de la època en què visqué: de grama
tichs despbtichs y atrabiliaris, com de pedants inso
portables,sempre n'hi ha hagut, haventne feta burla,
com se sab, els escriptors satírichs de tots els temps,
per lo qual no'ns costaría gayre rellevar en el nostre
autor coincidencies d'apreciació ab En Saavedra
Fajardo, ab En Quevedo, ab En Cadalso b ab En
Moratín; per a no parlar sinó dels castellans, que
són els que tenim més api-oý. Axa, per lo quefa a la
res

sàtira;
ab

mes, si volèm atendre al aspecte de moralista

què més marcadament

se'ns presenta En Bonhome
els séus PENSAMENTS, aleshores el nom de La
Bruyère se'ns oferirà tot seguit a la memoria, sense
que les qualitats del nostre autor en valguin de menys
per no asSolir l'austera expressió adoctrinadora pro
pia del autor de «Les Caractères». En Bonhome pot
semblar, en algunes ocasions, un dexeble del escriptor
francès; emperò se'n aparta suficientment quasi sem
pre, per a que calgui reconèxerli una sigruficació
personal, adhuch tenint en compte els séus grans de
en

fectes com a escriptor.
Emperò, ja que'ns sia del tot impossible concre
tar les referencies biogràfiques que del séu autor
trobbn en les «Confidencies» y en els PENSAMENTS,
creyèm poder aventurar sobre En Joan Bonhome la
opinió de que degué ésserflhl de Catalunya. Axa serà,
de segur, una gran cono-arielat per a mats; y'ns dol
haver de defraudar les ilusions que, tal volta, alguns
admiradors d'En Bonhome s' hamen pogutfer. Mes,
per part nostra, hem dut a terme totes les investiga
cions qu' hem cregut del cas, a fi de trobar un cert
original siriach è indostanich que, segons referen
cies, devía existir dels textes del autor que'ns ocupa,
puix també'ns afalagava a nosaltres aquesta idea de
poder senyalar un origen oriental als singulars tex
tes qu'hem tingut la sbrt de fer conèxer al públich
català, perque, sens dubte, axb n'hauría augmentat

12-1920

(1)

Végis

en els PHNSAMENTS, l'article

'Crítica».
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extraordinariament la vàlua y, sobretot, hauría im
per endavant tota suposició malèvola que
tendís a atribuhirnos la més
petita intervenció perso
nal en la redacció d'aytals testes; dels
quals no som
sinó'Is edirors fidelíssimsy absolutament respectuosos.
Haurèm de contentarnos, donchs, ab
què En

possibilitat

Bonhome sia català y, segons totes les probabilitats,
barceloní; a menys que'ls noms dels carrers de la seva
ciutat natal y de la ciutat matexa quefiguren en les
«Confidencies» no fossin també deguts a alteracions
dels copistes. Partint d'aquesta opinió
prou versem
blant, hem cregut poder identificar el nom del nostre
país en els de Nova Gotia, Gotlandia, Otgeria y
altres, que aparexen en els PENSAMENTS; essent de
creure que l'autor degué recórrer a
aytals termes
simbblichs per a no ferir el nostre
patriotisme, com
sia ben sabuda cosa que no hi
gent al món més
gelosa que nosaltres de les glories y'l bon nom de la
Patria.
No obstant, alguna merma deurien haver sofert
les virtuts dels catalans en la
època d'EnJoan Bon

hame, per a que aquest se decidís
féu, y encaminés la seva satírica

a

escriure

facundia a

com

la

ho
cor

recció de certs vicis de
què avuy nosaltres estèm, per
gran stirt, absolutament deslliurats. Si en l'obtenció

d'aquest resultatpogueren tenir, com sembla, alguna
influencia els llibres que a nosaltres ens ha total la
sbrt de reproduhir, no devèm sinó
felicitárnosen y
servarpregon agrahiment al luir autorper haverlos
escrit. .Perque no es un petit mèrit en
l'escriptor po
sar de
manifest les tares d'una colectivitat, quan hem
vist a tants altres convertir en
profit propi la folla
exaltació d'aquelles, posantles en equivalencia de les
més altes virtuts.

Y qu'En Bonhome no era dels
que fàcilment
transkexen, ho vénen ara novament a probar els
séus PENSAMENTS, llibre que sembla escrit bastant
després del de les «CoiOdencies» y quan l'autor po
gué haverse aprofitat d'una major experiencia de la
vida. No solament es aquesta obra una
ampliació
doctrinal de la primera, sinó una insistencia de tb
més caldejat y vehement, trahint a estones un cert
deix de misantropía en son autor. Per
aquest costat,
el petit diccionari filostifich constituhil
pels PENSA
MENTS d'En
Joan Bonhome ens fa recordar el d'En
Voltaire, sense portar gayre enllà la semblanca entre
abdós autors. El nostre no era, evidentment, tan
gran escriptor com l'altre; emperb sí més bona per
sona. Y dels seus
únicament ne podien patir
els tarats dels vicis que s'hi senyalen.
repethnho: axb són coses llunyanes, la pos
sibilitat de les quals dificilment la generació actual
sabría compendre. Els catalans d'avuy som tota altra
cosa
d'aquells qu'En Bonhome pretengué retratar.
Perque, si, com dl ve a dirnos, pogué algun dial
govern del país convertirse en patrimoni d'una or
ganisació oligàrquica que no admetía en sos adeptes
opinions personals, sinó disciplina incondicionaly ab

soluta,

es

518

BIS LIOFILIA

axb

una cosa

que

no

cal témer actualment

de la equanimitat dels nostres honzes públichs: una
submissió dels elements intelectuals a la servitut cor
ruptora dels interessos de la política menuda fóra
vista avuy com el nzés gran dels perills.
Y tant es ax1, que fins si descendim a un ordre
més nimi remarcarèm en ventatja nostra la total
transformació del estat de coses imperant en el tenzps
d'En Joan Bonhome: ,:quín governant d'avuy ante
posaría a la opinió lleal del darrer dels ciutaans la
basa oratoria d'un Ilagoter a sbu?
quín dels ac
tuals gramàtichs de «plantilla» sería capa( de pro
posar la més petita modificació en la Ilengua, qu'es
el nostre patrimoni secular, sense tenir en
compte la
opinió de tots aquells que s'interessen per ella, comen
cant pels homes de lletres y acabant per qualsevol
particular de bon gust? Fis pot/es y'ls escriptors
del nostre temps tenen, per altra part, un tan elevat
no
concepte de les Ilurs prerrogatives, que cap
toleraría la tutela depriment del més pintat dels
filb
lechs,malfas aquest el ma/eix Nebrija. Avuy tothom
està conven(ut de que la veritable harmonía d'una
Nació's basa en eiprmncipi de «cada hú a lo séu»; y
axí'l pintor sab que no's dèu entremetre de litera
tura, ni' I literat en qüestions arquitectbniques, ni
l'arquitecte en les coses dels teblechs ò dels juriscon
sults. Lo qual, dit sia per part nostra ab veritable
orgull de patriotes, ens posa davant del món con:
espiil de pobles ben org-anisats y exemple de la més
alta ciutadanía.
Després de lo que acabém de dir, es clar que la
publicació dels PENSAMENTS d'En Joan Bunhome
haurà d'aparèser als
de mats com una cosa
perfectament innecessaria. Y, certament, nosaltres
no pensénz pas que'i llibre pugui constituir una
per a ningú. Se tracta, únicament, d'una curiositat
histbrica, susceptible en tot cas d'allifonarnos per al
pervindre ab el retret de les coses pretèrites; y may
no està de més parlar, com ho fa En Bonhome en el
séu llibre, de grans ideals, de nobles actituts, de ge
neroses renuncies, per si les nostres virtuts de l'hora
present arribaven algun dia a flaquejar; cosa gens
probable y de la qual el voler de Deu sabrà en tota
ocasió preservarnos.
Eina/ment, ens calfer alguna observació respecte
al estil literari d'En Joan Bonhome, ab el propbsit
de disculparlo en lo possible davant de la culta y re
finada generació literaria actual. La manera d'es
criure del nostre autor es, decididament, passada de
moda. Tots avuy tenim conciencia de que no basta,
com en
temps d'En Bonhome, escriure clar y català:
la nostra dèria purificadora'ns exigeix als qu'escri
vim quelcom més; y aquest quelcom, qu'es una de les
coses més subtils que avaloren la producció literaria
actual, no podía entrar en la comprensió dels bons
homes antichs: era cosa reservada al nostre temps y
al enginy preclar dels escriptors d'ara. Els quals
com
farhn bé, per lo tant, de pendre'l present
una

veritable antinomia literaria y
a evitar.

exemple

12-1920

com

un

mal
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BSTRACCIONS. — Comença declarant
En Joan Bonhome: (Abomino d'aquests
pragmatistes pedants de la mal anome
nada escola mediterrania. Al dimoni, ells
y les seves ABSTRACCIONS1 JOIS oposo aquí les me
ves
filosofíes, nascudes tocant de peus a terra en
tre'! Llobregat y'l Besòs. Elles seran de tal natura
lesa, que no han de perdre rés encara que la gent
les entengui.»

ACADEMIES.— En tot temps s'ha dit de les
qu'eren constituides per un cert nombre
d'unitats seguides de zeros. Axí y tot, fóra injust
desestimar aytals zeros que augmenten considera
blement el valor d'aquelles unitats. Lo que cal
ACADEMIES

evitar sempre es que puguin arribar a surnarshi
unitats afectades de signe negatiu, ja sia en inteli
gencia ò en honorabilitat.

cert, quínes aberracions
produhir la naturalesal

se

complauría

voltes

a

en

ANTESALA.— En l'ANTESALA del príncep s'es
van entrant, suc
peren munió de solicitants. Tots
cessivament, quan els toca'l torn, si no's presenta
algun afavorit que, arribat darrerament, es intro
duhit a la presencia del princep bon punt s'ha fet
anunciar. Si algun dia, per ventura, us esdevé
demanar audiencia al príncep per a oferirli quel
com de què sabeu fretura la república y que vós

podrieu procurarli, tinguèu

per cert que,
un crim de
lesa patria'l vostre intent de distreure per uns ins
tants l'atenció del príncep. Y decidiréu tornàrvosen
sense haverlo vist.
únicament
en

l'ANTESALA, acabarèu per considerar

ANTI.—

D'alguns que's

declaren ésser

ANTI

tal

siguin per im
cosa. Per
d'ésser
d'aquella
quelcom
possibilitat
axó'ls fundadors de religions noves, de partits, de
no han
colegis nous, són móltes vegades els que els
dintre
les
triomfar
velles,
par
religions
pogut
tits O colegis vells.
cosa, hi ha lloch a suposar que ho

ACRÓSTICH.—La

noya ingènua que reb del
AcaósTicx, corre a ensenyarlo a
sa mare: «Míra, mamà, En Ricardito m'envía uns
versos que comencen pel meu nom;
quina ca
sualitat?» (El séu seny natural no concebeix qu'una
cosa com
aquella, de la qual no comprèn la utilitat,
pugui ésser feta deliberadament.) També avuy, per
rahó d'un més que inútil preceptisme gramatical,
una
gran part de la nostra producció literaria sem
bla, casualment, escrita en ACRDSTICHS: un hom hi
seu

enamorat

llegeix

en

un

totes direccions la

AMBICIÓ. — Una
de cap home
ferne un gran

un

paraula Impotencia.

gran AntmcIó

no

ha fet may
ha pogut

ciutadà; emperò

bon

polítich.

perfecta

inquebrantable;

y
reputarse
mes, no cal invocaria entre artistes ò
en

el

judici

talment com un interior,
de mobles vells, pot confondres ab una

enfarfegat
botiga de

amor,

es vident y lo mateix repara en les qualitats qu'en
els defectes del amich. Un advertiment a aquest
dels séus defectes, hauría d'ésser sempre tingut
com un acte de llealtat; emperó es una proba tan
exposada, que moltes vegades representa la ruptura
entrels amichs. Una AMISTAT que resistís aquesta

discrepen

força
un galimatíes;
drapayre.

AMISTAT.—L'AMISTAT,a diferencia del

proba podría

ARCAISMES.—NO m'he pas d'oposar al ús
discret d'ARCAISMES en el llenguatge literari. Com
no té rès de censurable qu'en una casa s'hi vegi
algun moble antich, una vella tapicería, un cana
lobre, convenientment nèts de ronya y restaurats.
De lo que cal guardarse es de que'l llenguatge, a
d'embotirhi mots desusats, acabi per semblar

literats, quan

de llurs obres.

seguit

ploma,

dintre l'ARQUITEC
han feta irrupció les idees noves: ja l'arqui
tecte G. ha construhit unes cases d'estil mastodón
tich, que fan veritablement feredat. Per aquest camí,
si volém ben bé semblar homes del dia, haurém

ARQUITECTURA.— Fins

AMORALITAT.—En la realitat, jo no conech
més que actes morals y actes immorals. Emperò,
st's vol que AMORALITAT designi un estat d'incons
ciencia en el subjecte respecte del valor dels séus
actes, lluny de considerar axó com un atenuant de
la immoralitat, jo tindré l'home amoral per dessota
del home immoral, com sia que hi hà en aquell
Ademés: un immoral
de

l'agravant
l'estupidesa.
pot tenir conciencia de la seva

ARMES —La clàssica antítesi de les ARMES y
les lletres no'm sembla pas del tot rahonable; per
la més
que la ploma també es una ARMA, potser
temible de totes. Quan un dia'm digueren del es
crítich
criptor X. qu'havta agredit ab les mans a un
«Axó
es cosa de carreters;
dirme:
enemich, vaig
¿Què esperen a desqualificarlo?» Y Ii hauría pres tot
de la qual no havía sabut servirse.
la

indignitat,

mentres

que l'amoral nó, com inconscient y irresponsable
qu'es. Mes, jo dech dirvos que no concebexo un
home axí; y, encara menys, lo que alguns m'han
assegurat haver vist: un poeta amoral. Si fos axó

TURA

d'acabar caminant de quatre grapes.

ASSIGNATURES.— Dues

coses

soles basten

fer un home com cal: bon seny per a regitse ell
mateix y bona fè per a tractar ab els altres. Tot lo
demés ja són ASSIGNATURES d'ornament.
a

me van dir que les
indiscutibles d'ahir havien estat des

AUTORITATS.—Quan
AUTORITATS
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AUTORITATS discutides d'avuy, vaig
«Vetaqui que ja no devèm quedar com indis

acatades per les

pensar:

cutibles sinó'Is que no tenim cap AUTORITAT!» Y es
axi corn vivim, fa algun temps, en ple soviet literari.

TflATALLES.— Les pitjors

ves

BATALLES

són

hom ha de sostenir ab la seva
propia conciencia. Per axó jo demano a
Deu que no posi may en pugna les me
necessitats ab els meus principis.
les que

un
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CONSAGRACIÓ. — Quan una CONSAGRACIÓ
arriba prematurament, hi hà perill de que mati tot
estimul en el beneficiat y sia en perjudici de la seva
obra. Mes, si la CONSAGRACIÓ es excessivament re
tardada, podrà ésser que ja no arribi a temps de
reanimar l'esforç de qui heroycament ha perseverat
en una tasca obscura y plena de sacrificis. Pochs
homes hauràn tingut la sórt d'obtenir una CONSA
GRACIÓ al punt just de poderlos servir d'encoratja
ment y no de causarlos un esclat de vanagloria.

BIBLIÓFILS.— Els BIBLIDFILS fan a vegades
ab els Ilibres lo que algunes clónes ab els homes:
quan troben un exemplar ab totes les barbes, se'n
enamoren; emperò no miren si l'edició du corret
gides totes les errades ni si, després d'enquadernat,
els quedarà esquifit de marges.

hà en literatura obres
de moda, emperó que quan
un home les examina les troba en magnifich estat
de CONSERVACIO. Fins ara, no ha descobert ningú'l
secret d'assegurar aquesta: ni les gazetilles auto
elogioses, ni'ls bombos deguts a l'amistat, valen
per a fer aguantar un dia més les obres mestres de

BONDAT.— Diguin lo que vulguin els que sa
ben mólt de la vida, hi hà una cosa que'ns inspira
més respecte que les riqueses y'l talent: aquesta
cosa es la BONDAT. D'un home bondadós tots en
podèm esperar un conhort. (2uf's refia, en cambi,
del conhort que pugui procurarnos un rich ò un
intelectual, ocupats únicament d'ells matexos y dels
séus diners Ô del séu renom?

temporada.

BUYDOR.— Un poeta conceptuós anava pu
blicant llibre sobre llibre: a mida que la seva obra
crexía en dimensions se'n feya més palesa la BUYDOR,

ARÁCTERS.— En

els llibres, com en
els homes, convé donar la preferencia
als CARÁCTERS clars, desconfiant, de pas
sada, dels papers que mostren massa

,

propensió

a

cor se

un

home

justa,

—

Hi ha ocasions

què

sent cridat a defensar una CAUSA

CAUSES.
de

picarse.
en

que no compta, emperò, ab el favor popular. Ales
hores se diu d'aquell que defensa una mala CAUSA;
perque es opinió corrent considerar bones CAUSES
no més les que tenen probabilitats de triomfar. En
casos axi, es quan un home de cor experimenta un
goig indefinible sacrificantse per una mala CAUSA.
COBERTES.—La bellesa y'ls ornaments de
equivalen a les COBERTES plenes de co
loraynes de certes edicions: solament poden inte
ressar als badochs. Al bon conexedor ni u abelleix
entrar en tractes ab aquelles ni empendres la lec
certes dónes

tura

d'aquestes.

COMPLICITAT.— Axi com no es fácil dir
hont acaba la generositat y la prodigalitat comen
ça, es dificil determinar quan la tolerancia devé
COMPLICITAT. Per axó'Is partidaris del dexar fer
m'han semblat sempre persones a qui cal vigilar
d'aprop, en interès de la república.

CONSERVACIÓ.—Hi

completament passades

CONTINUITAT.—Hi hà gent acostumada a
tan ben retribuhits els Ilurs serveys, que con
sideren una gran virtut la permanencia en llurs
càrrechs, els quals desitjarien veure cada vegada
més ben recompensats. Y no's fixen en què l'humil
funcionari que, desde fa cinquanta anys, recull
cada dia les immundicies del carrer, es més perse
verant qu'ells y sab contentarse del séu jornal.
Aquest no sab rès d'azó de la santa CONTINUITAT;
sab no més que'l séu treball es el séu pa; y encara,
feyna hi hagi.
veure

CONVICCIONS.— Quan te trobis en presen
cia de dos ideals en pugna, procura arribar aviat,
respecte d'ells, a una corivicció; y no dubtis en
declararla ostensiblement. T'estalviaràs, fentho axi,
les molesties dels que, des del un costat, voldrien
probarte y dels que, des del altre, voldrien conver
tirte. Emperò si ets dels que, abans de decidirse,
volen esperar a veure qui guanya ò qui dóna més,
aleshores faràs bé de conservarte neutral. Fins po
drfes posarte un rètol a la visera: Disponible.

COOPERACIÓ.— Quan alguns dels

que s'ano
ells matexos intelectuals conseguiren inter
venir en el govern de Gotlandia, començaren per
repartirse entre ells tots els càrrechs retribuhits. Y
d'axó'n digueren exercir patriòticament una COOPE
RACIO. Mes no mancà qui, més escèptich, els digué:
«Axó que vosaltres anomenéu COOPERACIÓ, es lo
mateix que'ls francesos ja fa mólt temps denomi
nen bureaucratie y'ls castellans empleomanía. Per
lo tant, després de tant cridar, no heu fet més
que posar una etiqueta nova a una immoralitat
vella.»
menen

COSTUMS. — Me'n rich, jo, dels qu'encara
de bona fè en la força inveterada de les
cosrums1 N'hi hà prou ab què qui's proposi modi
creuen
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BSTRACCIONS. — Comença declarant
En Joan Bonhome: (Abomino d'aquests
pragmatistes pedants de la mal anome
nada escola mediterrania. Al dimoni, ells
y les seves ABSTRACCI0NS1 JO'IS oposo aquí les me
ves
filosoffes, nascudes tocant de peus a terra en
tre'! Llobregat y'l Besòs. Elles seràn de tal natura
lesa, que no han de perdre rès encara que la gent
les

entengui.»

ACADEMIES.— En tot temps s'ha dit de les
qu'eren constituides per un cert nombre
d'unitats seguides de zeros. Axí y tot, fóra injust
desestimar aytals zeros que augmenten considera
blement el valor d'aquelles unitats. Lo que cal
ACADEMIES

evitar sempre es que puguin arribar a surnarshi
unitats afectades de signe negatiu, ja sia en inteli
gencia ò en honorabilitat.

noya ingènua que reb del
AcaósTicH, corre a ensenyarlo a
sa mare:
cMfra, mamà, En Ricardito m'envía uns
versos
quína ca
que comencen pel meu nom;
sualitat?» (El séu seny natural no concebeix qu'una
cosa com
aquella, de la qual no comprèn la utilitat,
pugui ésser feta deliberadament.) També avuy, per
rahó d'un més que inútil preceptisme gramatical,
una gran part de la nostra
producció literaria sem
bla, casualment, escrita en itcaósTichs: un hom hi
enamorat

llegeix

en

un

totes direccions la

AMBICIÓ.—Una
de cap home
ferne un gran

un

bon

polítich.

paraula impotencia.

gran AnuucIó

no

ciutadà; emperò

ha fet may
ha pogut

vident y lo mateix repara en les qualitats qu'en
els defectes del amich. Un advertiment a aquest
dels séus defectes, hauría d'ésser sempre tingut
com un acte de Ilealtat; emperò es una proba tan
exposada, que móltes vegades representa la ruptura
entre'ls amichs. Una AMISTAT que resistís aquesta

proba podría reputarse perfecta

y

inquebrantable;

mes, no cal invocarla entre artistes ò

voltes

a

en

ANTESALA.—En l'ANTESALA del príncep s'es
peren munió de solicitants. Tots van entrant, suc
cessivament, quan els toca'l torn, si no's presenta
algun afavorit que, arribat darrerament, es intro
duhit a la presencia del príncep bon punt s'ha fet
anunciar. Si algun dia, per ventura, us esdevé
demanar audiencia al príncep per a oferirli quel
com de què sabeu fretura la república y que vós

podrieu procurarli, tingueu

per cert que,
un crim de
lesa patria'l vostre intent de distreure per uns ins
tants l'atenció del príncep. Y decidiréu tornàrvosen
sense haverlo vist.
únicament
en

VANTESALA, acabarèu per considerar

ANTI.—

D'alguns que's

declaren ésser

ANTI

tal

siguin per im
cosa.
Per
d'ésser
d'aquella
quelcom
possibilitat
axó'Is fundadors de religions noves, de partits, de
colegis nous, són móltes vegades els que no han
pogut triomfar dintre les religions velles, els par
tits ò colegis vells.
ARCAISMES.—No m'he pas d'oposar al ús
discret d'ARCAISMES en el llenguatge literari. Com
no té rès de censurable qu'en una casa s'hi vegi
algun moble antich, una vella tapicería, un cana
lobre, convenientment néts de ronya y restaurats.
De lo que cal guardarse es de que'l llenguatge, a
d'embotirhi mots desusats, acabi per semblar

força
un galimatíes;

tahnent com un interior,
de mobles vells, pot confondres ab una

enfarfegat
botiga de

literats, quan

ARMES — La clàssica antítesi de les ARMES y
les lletres no'm sembla pas del tot rahonable; per
la més
que la ploma també es una ARMA, potser
temible de totes. Quan un dia'm digueren del es
criptor X. qu'havía agredit ab les mans a un crítich
enemich, vaig dirme: Axó es cosa de carretersi
Yu hauría pres tot
esperen a desqualificarlo?»
de la qual no havía sabut servirse.
la

seguit

el judici de Ilurs obres.

AMORALITAT.—En la realitat, jo no conech
més que actes morals y actes immorals. Emperò,
si's vol que AMORALITAT designi un estat d'incons
ciencia en el subjecte respecte del valor dels séus
actes, lluny de considerar axó com un atenuant de
la immoralitat, jo tindré l'home amoral per dessota
del home immoral, com sia que hi hà en aquell
l'agravant de l'estupidesa. Ademés: un immoral

mentres
pot tenir conciencia de la seva indignitat,
inconscient
l'amoral
com
irresponsable
nó,
y
que
qu'es. Mes, jo dech dirvos que no concebexo un
home ax1; y, encara menys, lo que alguns m'han
haver vist: un poeta amoral. Si fos axó

assegurat

complauría

amor,

es

en

se

drapayre.

AMISTAT.—L'AMISTAT,a diferencia del

discrepen

cert, quínes aberracions
produhir la naturalesa!

cosa, hi ha lloch a suposar que ho

ACRÓSTICH.—La

seu
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ploma,

ARQUITECTURA.— Fins dintre l'ARQUITEC
han feta irrupció les idees noves: ja l'arqui

TURA

tecte G. ha construhit unes cases d'estil mastodón

tich, que fan veritablement feredat. Per aquest camí,
si volèm ben bé semblar homes del
d'acabar caminant de quatre grapes.

ASSIGNATURES.— Dues

coses

dia,

haurèm

soles basten

fer un home com cal: bon seny per a regiise ell
mateix y bona fè per a tractar ab els altres. Tot lo
demés ja són ASSIGNATURES d'ornament.
a

AUTORITATS.—Quan

me

van

dir que les
des

AUTORITATS indiscutibles d'ahir havien estat
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AUTORITATS discutides d'avuy, vaig
pensar: «Vetaquí que ja no devèm quedar com indis
cutibles sinó'ls que no tenim cap AUTORITAT1, Y es
axt com vivim, fa algun temps, en ple soviet literari.

acatades per les

ATALLES. — Les pitjors BATALLES són
les que un hom ha de sostenir ab la seva
propia conciencia. Per axó jo demano a
Deu que no posi may en pugna les me
necessitats ab els meus principis.

ves
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CONSAGRACIÓ. — Quan una CONSAGRACIÓ
arriba prematurament, hi hà perill de que mati tot
estímul en el beneficiat y sia en perjudici de la seva
obra. Mes, si la CONSAGRACIÓ es excessivament re
tardada, podrà ésser que ja no arribi a temps de
reanimar l'esforç de qui heroycament ha perseverat
en una tasca obscura y plena de sacrificis. Pochs
homes hauràn tingut la sórt d'obtenir una CONSA
GRACIÓ al punt just de poderlos servir d'encoratja
ment y no de causarlos un esclat de vanagloria.

CONSERVACIÓ.— Hi

BIBLIÓFILS.— Els BIBLIÓFILS fan a vegades
ab els llibres lo que algunes dones ab els homes:
quan troben un exemplar ab totes les barbes, se'n
enamoren; emperò no miren si l'edició du corret
gides totes les errades ni si, després d'enquadernat,
els quedarà esquifit de marges.

hà en literatura obres
de moda, emperò que quan
un home les examina les troba en magnífich estat
de CONSERVACIÓ. Fins ara, no ha descobert ningú'l
secret d'assegurar aquesta: ni les gazetilles auto
elogioses, ni'ls bombos deguts a l'amistat, valen
per a fer aguantar un dia més les obres mestres de

BONDAT.— Diguin lo que vulguin els que sa
ben mólt de la vida, hi hà una cosa que'ns inspira
més respecte que les riqueses y'l talent: aquesta
COSa es la BONDAT. D'un home bondadós tots en
refía, en cambi,
podèm esperar un conhort.
del conhort que pugui procurarnos un rich ò un
intelectual, ocupats únicament d'ells matexos y dels
séus diners Ô del séu renom?

temporada.

BUYDOR.— Un poeta conceptuós anava pu
blicant llibre sobre llibre: a mida que la seva obra
crexía en dimensions se'n feya més palesa la BUYDOR.

ARÁCTERS. — En

els llibres, com en
els homes, convé donar la preferencia
als CARÁCTERS clars, desconfiant, de pas
sada, dels papers que mostren massa

,

propensió

a

cor se

—

Hi hà ocasions

què

un

home

sent cridat a defensar una CAUSA

justa,

CAUSES.
de

picarse.
en

que no compta, emperò, ab el favor popular. Ales
hores se diu d'aquell que defensa una mala CAUSA;
perque es opinió corrent considerar bones CAUSES
no més les que tenen probabilitats de triomfar. En
casos axí, es quan un home de cor experimenta un
goig indefinible sacrificantse per una mala CAUSA.

COBERTES.—La bellesa y'ls ornaments de
equivalen a les COBERTES plenes de co
loraynes de certes edicions: solament poden inte
ressar als badochs. Al bon conexedor ni u abelleix
entrar en tractes ab aquelles ni empendres la lec
certes dónes

tura

d'aquestes.

COMPLICITAT.—Axt com no es fácil dir
hont acaba la generositat y la prodigalitat comen
ça, es difícil determinar quan la tolerancia devé
COMPLICITAT. Per axó'Is partidaris del dexar fer
m'han semblat sempre persones a qui cal vigilar

d'aprop, en

interès de la

república.

completament passades

CONTINUITAT.—Hi hà gent acostumada a
tan ben retribuhits els llurs serveys, que con
sideren una gran virtut la permanencia en llurs
càrrechs, els quals desitjarien veure cada vegada
més ben recompensats. Y no's fixen en què l'humil
funcionari que, desde fa cinquanta anys, recull
cada dia les irnmundicies del carrer, es més perse
verant qu'ells y sab contentarse del séu jornal.
Aquest no sab rès d'axó de la santa CONTINUITAT;
sab no més que'l séu treball es el séu pa; y encara,
feyna hi hagi.
veure

CONVICCIONS.— Quan te trobis en presen
cia de dos ideals en pugna, procura arribar aviat,
respecte d'ells, a una coNviccIó; y no dubtis en
declararla ostensiblement. T'estalviaràs, fentho axi,
les molesties dels que, des del un costat, voldrien

probarte y dels que, des del altre, voldrien conver
tirte. Emperò si ets dels que, abans de decidirse,
volen esperar a veure qui guanya ò qui dóna més,
aleshores faràs bé de conservarte neutral. Fins po
dríes posarte un rètol a la visera: Disponible.

COOPERACIÓ.— Quan alguns dels

que s'ano
ells matexos intelectuals conseguiren inter
venir en el govern de Gotlandia, començaren per
repartirse entre ells tots els càrrechs retribuhits. Y
d'axó'n digueren exercir patriòticament una COOPE
RACIÓ. Mes no mancà qui, més escèptich, els digué:
«Axó que vosaltres anomenèu COOPERACIÓ, es lo
mateix quels francesos ja fa mólt temps denomi
nen bureaucratie y'ls castellans empleomanla. Per
lo tant, després de tant cridar, no heu fet més
que posar una etiqueta nova a una immoralitat
menen

vella.»
COSTUMS. — Me'n rich, jo, dels qu'encara
de bona fè en la força inveterada de les
coszums1 N'hi hà prou ab què qui's proposi modi
creuen
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ficaries pugui oferir sinecures, per a que mólts que
tenien l'anyorament per una cosa típica del país,
vos assegurin formalment que s'enyoren.
Les CREENCIES varien mólt del
societat endarrerida creu en
bruxeríes y encantaments; una societat culta creu
en filosoffes.
en una y altra, el sabi única
un
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CREENCIES.
al altre:

poble

—

una

Emperò,

ment creu en

Deu y desconfía dels homes.

afanys, de la impossibilitat de beneficiar al séu
fruyt dels séus incomptables sacrificis.
La seva mort prematura Ii fou estalvi d'una major
decepció.» Emperò, quin oblit més fatal el del doc
tor D., no anant, al terminar sos estudis, a la uni
versitat musulmana d'El-Cayro a fer un curs de
çALEmEs1 Aquesta assignatura es la única que pro
porciona la flexibilitat necessaria per a fer visibles
els mèrits als ulls dels poderosos; y, móltes vega
séus

país ab el

des, ni'ls mèrits

CRÍTICA.— Pels temps de la gran guerra, es
crivía en un periódich un crítich especialista, el qual

l'havía donada per fer vaticinis: «Demà'Is alemanys
entraràn a París»: y no hi entraven; «Verdun caurà
irremisiblement»: y no queya; «Amiens serà pres
d'aquí a dos dies»: y'ls alemanys eren obligats a
recular; en fi, qu'en tot s'equivocava. En caíTIca
literaria passa axó encara més sovint: «Ara l'escrip
tor Tal prepara un gran llibre; el poeta Qual està
acabant la seva obra mestra; el dramaturch Tal
Altre estrenarà aviat una comedia que serà un gran
èxit.» Després resulta que ni'l llibre val rès, que
ni'l poema mereix Ilegirse, y que l'obra teatral es
xiulada estrepitosament. El millor procediment de
fer CRÍTICA consisteix en no anticiparse; perque, en
fins els amichs ens
guerra com en lletres, a voltes
fan quedar malament.
CUBISME. — Com a procediment pictórich, el
té encara una explicació plausible y su
ficient. Caldrà esperar, tal volta, els reports d'uns
quants metges de manicomi.
CUBISME no

ALEMES. —La pèrdua irreparable del
jove doctor D. donà lloch a què algú
expliqués certs detalls de la seva carrera:
«El doctor D. havía estudiat prodigiosa
ment, recorrent en pelegrinatge científich les grans
universitats d'Europa y Nort-Amèrica, cercant les
ensenyances dels més eminents professors y posant
en tot axó una perseverancia inquebrantable servi

da per la seva poderosa inteligencia. Quan retornà
a la patria, aquesta pogué rébrel ab orgull, mes no
fou axí. El jove doctor va presentarse al príncep
aleshores regnant, ab propòsit d'exposarli'l séu
havía vist y com
pensar y de descrlureli tot lo que
probat personalment. Tan calurosa degué ésser la
seva
tan noble son llenguatge, tan ben do

paraula,

aniría, que'l gran patrici'n
profon
dament admirat. Emperò no féu rès; perque quasi
va en desacort ab la
sempre l'interès dels cortesans
voluntat del príncep. Aquest morí al cap de poch;
y'l doctor vegé fallides les seves esperances. Mes
no va pas desistir per axó del séu propòsit. Quan ju
dicà
l'hora, repetí la temptativa ab el nou
cumentat

propicia

restà

del que havía mort; sense que
la
fortuna
acompanyés la seva empresa:
tampoch
ni propòsits d'esmena va trobar. Finalment, el doc
tor D. s'hagué de convèncer de la inutilitat dels

príncep,

successor

se

necessiten: ab les çaLamEs n'hi

hà prou.
AMES.— Mentiría si us digués que no
m'ha agradat, també a mi, el joch de

DAMES; emperò comprench qu'es aquest
el més exposat de tots els jóchs, y que
'home que s'hi aficiona en excés acaba no fent rès
de bo en tota sa vida. Passa, moltes vegades, ab
les DAMES, que hi pert més aquell que més s'hi fa
la ilusió de guanyar. Y'1 jugador més afortunat sol

ésser,

en

definitiva, el que, ab una DAMA no més,
partida en taules, ò sia no guanyant

sab acabar la
ni perdent.

qu'encara no ha arri
professional, es presentat a la se
nyora de la casa: «AhI vostè es poeta?— Sí, senyo
—
emperò, crèguirn,
ra,— respon aquest tfmidament
tinch
La
no'n
senyora, aleshores,
cap culpal>
jo
fentse la inteligent: «Axí déu ésser com un DEFECTE
DEFECTE.—El Poeta,

bat

a creures

un

de constitució...»

DÈFICIT.— Si

ets dels que's vanten de sabet
faràs may caritat a cap pobre. Em
però, no't creguis que, pensant ax1, per força t'ha
t'assegura
gin de sortir bé tots els negocis.
que, en els teus darrers anys, no't vinguis a trobar
ab un fort DEFICIT espiritual?

compar,

no

DELICADESA.— Una de les coses més difícils
príncep es saberse atreurels homes, tal
volta de gran valer, que una excessiva DELICADESA
manté
de la seva camarilla. Recordéu el
per a un

cas

allunyats
d'aquell monarca

que

preguntava:

¿qui dimoni es aquest tal Arquímedes,
vingut a demanarme may rès?»

«Emperò,
que

no

ha

DESCUYTS.— Als grans poetes se'ls poden
perdonar certs DESCUYTS; als altres, ja fem prou tole
rantlos el que no siguin millors poetes.
DESENGANYS.— Deya un jove de sexanta
a un vell
de trenta: «Ab tot y la meva edat,
encara no m'he pogut acostumar als DESENGANYS
de la vida.> Y l'altre: «Essent axt, diguèu que tota
la vostra vida l'haureu passada vivint d'enganysl
Perque a mi, que no he cregut may en rès, no m'ha
calgut desenganyarme.» Y'l primer: «Aleshores no
diguèu enlloch que havèu viscutl»
anys
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DESPROPÓSIT.— Celebrar una juerga

en

la

cambra d'un morent; tocar una simfonía de Beetho
ven ab
acompanyament de castanyoles; ò escriure
una Concepció de la Ciencia en estil de setmanari

humorístich;
tres coses me

no

sé

dirvos,

sembla

un

en

veritat, quína de les

major

DESPROPÓSIT.

DIÁLECHS — Entre tots els genres de litera
tura, els DIÁLECHS són de lo que sempre m'ha agra
dat més. El meu esperit se complau en donar el
tom de les coses y en considerarles baix tots els
aspectes. Jo no faría may axó de reformar una cos
tum sense permetre que tots els
parers se manifes
tessin. Cal dexar per als fanatichs el creure que,
seguint les Ilurs inspiracions, tindriem tots assegu
rada la felicitat.
DIGNITAT.— Pràcticament, hi hà una manera
d'apreciar el valor d'aquest concepte, DIGNITAT:
examina per a cada acte teu que'n pensaríes si'l
vegessis realisar a ton fu ò a ta filla adolescents.
Jo he conegut pares més exigents en aquest punt
ah els séus fills que ab ells
matexos; lo qual me fa
creure en la bondat d'aquella regla.

1)IPLOMES.—Qui

que no ostenta, penjat
algun DIPLOMA, avuy que
disposicions per a pre
meritories? Si hem de judicar per
es

la paret de casa seva,
hi hà a tot arréu tan bones
en

miar les accions
aquest fet, may el món no ha estat com ara tan ple
de virtuts. Per la meva part, heusaquí l'únich
DIPLOMA
que solicito y que demano sia penjat pre
cisament a la part de fóra de la meva mansió, per a
que tothom se'n enteri: «Aquí jau En Joan Bon
home, que féu tot lo que pogué per a no desmentir
el séu nom. Requiescat in pace.»

DISCIPLINA.— Fins per a no ésser rès, se ne
cessita comptar ab els altres; perque cóm podràs
evitar que't diguin progressiu ò retardatari, si'ls
demés s'empenyen en anar més despay 6 més de
pressa que tu? No es sols per DISCIPLINA social,
sinó també per comoditat, que convé habituarse a
seguir el pas que'ls altres duen.

DISCRECIÓ.— Parlen

dos y diuen: <Vinch de
infamia; no he pogut
estarme de dirho axt mateix al séu autor. — Potser
per DISCRECIÓ hauries degut estarte de dirlhi
ventura ha tingut ell la nrscREctó de no ex
veure una
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pintura qu'es

una

posarla?»
DITOR.— El bon EDITOR adquireix per
pochs diners la propietat d'un nou Ilibre:
l'autor no té encara un nom, no sab si'l
Ilibre's vendrà, y després... costa ja tan
cara la edició!— El llibre
ja està imprès y es posat
a les llibrertes. Al
cap de pochs dies (qui ho hauría
dit?) s'agota l'edició. Emperò l'autor ha pogut

comprarne un exemplar, a preu fort, no atrevintse
a demanarlo al EDITOR,
que prou havía fet adqui
rint el manuscrit.— L'EDITOR se disposa a fer una
segona edició del Ilibre, perque l'èxit d'aquest en
cara dura. Mes aleshores se troba que no se'n havía
reservat cap exemplar, haventlos venuts tots, fins
al últim. «Corn ho farèm? Mólt senzillament: em
manllevant al autor el séu exemplar; ja l'hi tor
narem »
ELOGIS..— Un crítich maligne prodigava des
ELOGIS a un artista tan dolent com
pre
sumptuós. Algú Ii féu retret del séu procedir: «Ca
lleul — va dir — ja sé per què ho faig: quan estarà
ben inflat, ell mateix esclatarà com una bombolla.»
mesurats

EMPIRISME.—El pitjor enemich de tota sa
biesa es l'EMPIRISME. El tó de seguretat ab què par
len els emptrichs, lo senzill de les fórmules que
preconisen, la novetat de les solucions que propo
sen, troben sempre favorable l'opinio dels que no
saben absolutament de què va. Axó explica l'èxit
dels curanders y dels reformadors d'ortografíes:
aquells, ab unes fregues d'un cert bàlsam que han
descobert, ho curen tot; aquests, ab unes quantes
simplificacions (que després resulten complicadís
simes) donen la ilusió de saber escriure als que ab
prou feynes saben de Ilegir.
ENCICLOPEDIES.— Difícilment ab una ENC1us posaréu al corrent
d'alguna ciencia

CLOPEDIA

siga ja coneguda; més aviat us servirà
per a fer memoria de coses que tinguèu des
de fa temps oblidades. Passa ab les ENCICLOPEDIES
com ab certes cavalcadures poch resistents:
que no
més podèu refiàrvosen per a les devallades.
que

no us

aquella

ENQUADERNACIÓ.— El

matrimoni

en

els

homes, fa com la ENQUADERNACIÓ en els Ilibres:
els completa, emperò rares vegades els millora.
En cambi,

una

perdre

bon

un

encertat

pot

ENQUADERNACIÓ

mal feta

pot tirar

a

exemplar; com un matrimoni poch
espatIlar un home. Y abdues coses són

de les que difícilment tenen remey.

ERUDICIÓ. — Una sòlida EaunIció no'm sem
bla pas un inconvenient per al mateix artista crea
dor. Diuen alguns que axó ofega la personalitat; es
com si'm diguessin, contra un bon abrich de
pells,
que priva d'estirar els braços: es que per ventura
no's pot treure ò posar segons acomodi? Ara que,
quan un home es fredolich, té fret fins ab l'abrich
posat. Talment, a un artista que sia Curt de gam
bals, se Ii conexerà a pesar de l'ERuoició. Aquesta
fa com la neu, que's fón quan no troba lloch a pro
pòsit hont posarse.
ESCACHS.— No conech cap més Iluyta in
després de la del jóch dels ESCACHS: fins

cruenta
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hi hà en aquests, per a
rides d'amor propi, la
moment una

qualsevol
¿Per què

d'axó

ferne

regla en

una

darrer

no

fer

manifestes les fe

tan

possibilitat d'abandonar en
partida massa compromesa.
no

hauriem els homes de

tota mena de

qüestions?

ESCEPTICISME.— L'ESCEPTICISME es una ge
neralisació viciosa dels resultats de l'experiencia.
I.'escèptich, a força de duptar dels homes, acaba
per duptar dels principis qu'estan mólt per damunt
d'aquells. Se tracta, donchs, d'una mena de miopía
espiritual, que pot degenerar en la incredulitat,
sia la ceguera completa. Per axó val la pena d'ha
bituar dejorn els ulls a la contemplació de les grans
perspectives ultra-terrenes; perquè, en les circums
tancies abans apuntades, no hi hà orb que no pugui
transformarse en un vident. Lo qual encara resulta
un

aventatge.
ESTIL.—Dues

a llum, y'ls fills
retirança. Dos autors pu
que, a judici d'un crítich,

dónes dónen

tenen entre ells una certa

bliquen sengles

Ilibres

presenten semblances

que dónen mólt que pensar.
Els autors se disputen sobre la qüestió d'origina
litat. Aquelles dónes, en cambi, estan ben segures
cada una de que'l séu fill es l'estampa del respectiu
marit. — Si dos fills poden semblarse procedint de
progenitors diferents, es ruenys possible que dos
Ilibres se semblin, venint de diferents autors? Heus

aquí

una

qüestió

ben interessant,

tament ociosa: els fills

ciarse

l'ESTIL,
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podrán

emperò comple
seguit diferen

tot

pel carácter; els Ilibres se distingiràn per
qu'es la veritable imprompta paternal de

l'obra literaria.
ESTIMA.— Si hi haguessin miralls que re
produhissin fidelment la imatge dels homes segons
l'agena ESTIMA, mólts foren els que, al veures tal
com nosaltres els veyem, dexarien d'ésser tan va
nitosos.
EXEMPLE.—No hi hà rès que'm convenci
més que un acte honorable. Ab axó, ja ho sabs, de
finidor de perfeccions: les teves ensenyances m'han
d'entrar pels ulls, no per les orelles. Més que un
bon discurs, estimaré de tu un bon EXEMPLE.

ÉXIT.— Deya un escriptor de seny, axecant
enlayre: «Senyor! No us demano un gran
ÈXIT, que potser me rependría; donèume no més
un ÈXIT petitet, que'm mantingui en l'ilusió de què

llurs
romaníen en terra d infidels, axó
es, a casa del
y, avuy per avuy, encara
tots
llibres deuen esperar l'hora de la seva
bibliòfils de més mal corl

biblioteques
llibreter;
aquells
redempció. Quins

EXTRAVAGANCIES — L'home que's refía
de passar a la posteritat per haver introduhit una
manera extravagant d'escriure, s'exposa a veures
desbancat pel que inventi una altra manera d'es
criure més extravagant encara. En materia d'Ex
TRAVAGANCIES sempre pot haverhi un més enllà.

pianista M. ha compost, últi
fox-trot anomenat La Ra
que ha obtingut un èxit abraca

AMA.— El
mament,

vissante,

un

dabrant: el toquen a aquestes hores totes
orquestes y tots els manubris, el ballen en tots
els salons aristocrátichs y en tots els envelats, y
poetes de totes les escoles Ii han aplicada Iletra se
gons l'humor respectiu y l'inspiració del moment.
La FAMA de La Ravissante ha transcendit al estran
ger: la casa Schott de Leipzig n'ha demanat l'ex
clusiva y lo mateix ha fet la casa Ricordi de Mila
no; també l'empresa constructora dels ,:;rrallaphons
(aquelles ayl tan conegudes màquines transforma
dores d'energta acústica) ha pretès impressionarne
un disch. Mes, l'autor, de qui hem pogudes recollir
aquestes noticies, nos mostra gayre fàcil; de més a
més, tenint com té una qüestió pendent ab la casa
es

d'aquí que li havía editat de primer la peça y que
l'ha reimpresa infinitat de vegades (diu l'artista)
sense permís séu. — El pianista M., afortunat crea

dor de La Ravissanie, s'està fent tertulia ab alguns
amichs en el magatzèm de música Orpheus Empo
rium, situat en un dels nostres bulevars més cèn
trichs; quan s'atura un automóvil davant del esta

bliment. S'obre'l vehícol y'n devalla una joveneta
elegantíssima, seguida de la inevitable institutriu
dissecada. Entra a la botiga y's dirigeix al depen
dent: «Voldrfa una peça per a piano, que no sé si
vostès la tindràn... —
recorda quín títol es, se
l'autor? —
nyoreta? — No, — respon aquesta.—
no
m'hi
he
fixati
veurà, fa
ja
Tampoch
Emperó,
una

re, do, si, si la, sol, re-mi, fa-sol,
la-sol, mi-fa...»

tonada axt:

la-sol,

fa-sol,

els ulls

no

escrich del tot malament I»

EXLIBRIS.— Quan va posarse de moda, fa al
se'n
guns anys, tenir EXLIBRIS, foren mólts els qui
feren dibuxar, sense tenir Ilibres als quals aplicar
los. Axf's trobaren ésser tots aquells uns bibliòfils
in partibus infidelium, ostentant un títol de propie
tat que no representava cap possessió efectiva. Les

«La Ravissantel» exclamen tots els presents al
La senyoreta aleshores s'adona de què es
objecte de l'atenció de tots aquells joves, y's torna
un bon xich vermella. Y diu dissimuladament en
anglès a la seva miss: «Qufna gent més shockingl
Oh, yesl» Quan la damisela hagué sortit, enduent
sen el plech enrotllat del fox-trot de voga univer
sal, el pianista M. exclamà ab fonda melancolfa:
«Heusaquí lo qu'es la FAMA: escriureu, si a mà vé,
unísson.
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una novena

simfonla, y'l

vostre nom

seguirà

tan

de la gent com si se us hagués engolit la
al acabar de néxerl» A lo qual replicà un dels

ignorat
terra

contertulis, que no era pas músich, corn ja's com
prèn: «Consólis, jove: que si arals preguntaven a
tots

vostès

com

se

deya aquell qu'escriguél Qui

sab rès,
potser tampoch ho sabrien. Y
per altra part, dels Quijotes que tal volta s'escrigue
ren a la India ò al Egipte fa dèu mil anys?»

jote...

FANTASMES.— Ab un home sense caràcter
ni conviccions no m'agrada parlarhi: que de tot me
digui que sí; que vegi sempre les coses tal com jo
mateix les veig; que si Ii discutexo una seva opinió
se convertexi tot seguit a la meva; tot ax6 m'enfada
ultra mesura. Un home axt no es un home, sinó la
FANTASMA d'un home; y aquesta mena de FANTAS
MES únicament poden fer algun paper entremig de
criatures. Ab rahó'l filosoph increpava a un home
d'aquests, dihentli: «Homel cligues lo contrari, que
axt serèm dos.»
FATUITAT.—Hi havía, fa alguns anys, en la
ciutat, un escriptor bastant destre, emperò
mólt plè de FATUITAT: sovint parlava dels séus es
crits y proclamava des dels papers públichs el séu
mestratge. Y un home un dia Ii digué: «Mestre,
voleu fer el favor d'apartarvos un xich, per tal
que'ns dexéu veure la vostra obra?»
nostra

FAVORS.—Si en la època del teu enlayrament
tenir cap interès en ajudar als amichs, mut
vols que's preocupi de tu, ara que't trobes en des
gracia? No s'ha de creure dels homes tot lo mal
que'n diuen els llibres Y, dels FAVORS que's fan,
sempre n'hi hà algun que's torna.
no vas

FEMINISME.—De la manera com alguns pe
dants de la darrera hora han presentat axó del
FEMINISME, se'n podrta creure que tractaven de fer
aborrible als homes la idea del matrimoni. Sórt que
les dónes, ab millor instint, han sabut veure lo
quels era més convenient, y estan quasi a punt de

Exode (xxxit, 1-6) se'n dóna ja noticia d'una de
les més memorables manifestacions d'aytal doctri
na, en els termes següents: «El poble (d'Israel),
veyent que Moyses tardava tant a devallar de la
montanya, s'aplegà al voltant d'Aaron y Ii digué:
—Val feunos un déu que'ns precedexi en el camí;

no sabèm què s'haurà fet d'aquest Moysés
— Aaron els
que se'ns ha endut del país d'Egipte
a les vostres
les
arracades
d'or
digué:— Trayeu
mullers, als vostres fills y a les vostres filles, y por
tèumeles. — Tots se tragueren les anelles d'or que
duyen a les orelles y les portaren a Aaron. Aquest
les rebé, faysonà ab el cisell l'or després d'haverlo
fós, y'n féu un vedell, Y tots digueren: —Israel,
vetaci ton déu; el que t'ha fet pujar del país d'Egip
te. — Havent vist axó, Aaron bastí un altar davant
l'imatge, dihent:— Demà tindrèm festa en l'honor
de Jehovà. — L'endemà, llevats de bon matí, tots
oferiren holocaustes y sacrificis en acció de gra
cies; y tot el poble s'assegué a menjar y beure; y
car

FILÓLECHS.— La

—

La famosa
per a deportarse.»
dels Argonautes, capitanejada per Jasó,
no fou en suma, segons apareix narrada en el lii
bre III de les Histories Troyanes, més que una em
presa FILOMETALISTA, dirigida a obtenir el daurat
vellor del moltó de Colcos. — La gesta d'Hèrcules

aprés

tots

s'alçaren

expedició

contra'l drach en el jardí d'Hesperis, tingué axtma
teix per causa inspiradora'! FILOMETALISME, a fi de
conquerir les famoses taronges d'or. — També Vir
gili, en l'Eneyda (iii, 57), fa referencia a la qu'ell
anomena auri sacra fames, y que no sembla pas
diferir essencialment del FILOMETAI.ISME tal com ens
es ja conegut.— Tota la Edad Mitjana està plena
de mólt diverses histories d'alquirMayres, recerca
dors de la pedra filosofal y del or potable, en la
concepció de tot lo qual hem de veure'l F1LOMETA
LISME aplicantse ja al estudi de la naturalesa y re
clamant els serveys de la ciencia. — Tanta fou la
importancia adquirida per aquestes doctrines en
la època susdita, que Fra Anselm Turmeda po
gué escriure, a les darrertes de la xiva centuria:
Diners de tórt fan veritat
e de

declararse antifeministes.

jutge fan advocat,

sabi fan tornar l'hom orat
pus que d'ells haja;
be, diners fan

mal,
infernal
y fanlo sant celestial

novetat del dia es que han

rem d'escriure, des d'avuy, sabataces ab y; perque
un FILOLECH opina que aquest mot ve del francès
savantasse, que té la matexa significació. Emperò
potser demà un altre FILÓLECI1 (ò tal volta'l mateix)
pensarà diferentment, perque haurà trobat una altra
etimologta.
que, com diu Montesquieu, haurèm
de
sempre
regirnos per rahonaments y no podrèm
la costum?
may entregarnos a la dolça conioditat de
servirien
els
FILOLECHS?
aleshores,
què
Emperò
FILOMETALISME.—Les doctrines del FII.O
han estat practicades pels homes des de
la més remota antiguitat. En el llibre sagrat del
METALISME
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diners fan

diners fan l'home

segons

que'n

ttsa;

Al
y altres coses que per brevetat me cal ometre.—
iniciarse la Epoca Moderna ab el descobriment de
les Amériques, foren incomptables els que tracta
ren de satisfer les llurs ambicions FILOMETÁLIQUES
en aquell nou món; haventse practicada ja després
sense interrupció, y ab més fè cada vegada, l'antiga
doctrina, que per alguns fou anomenada the struggle
lo estrany del nom contradigués
for life, sense que
— Més
rès
la
cosa.
modernament, poden ésser
per
també estudiats els avenços incessants del FILOME
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el llibre de Zola anomenat L'argent;
també en La febre d'or y en L'eseanya pobres
de Mestre 011er, y encara en Les Garces de Mestre
Iglesias, lo qual es ja com parlar de casa mateix.
Perque aquí, d'una manera especial, ha estat la
religió FILOMETALISTA constantment y ab gran zel
practicada, prenent en l'actualitat noms y formes
mólt diversos, com són, per mal exemple, la filoso•
fía reproductiva (de què ja tinch parlat en el capt
tol vit de les meves Confidencies),la fiklogía refor
madora, la cooperació retribuhida, etc., etc —La
doctrina F1LOMETALISTA ha estat sempre enèrgica
ment combatuda
pels moralistes y per Nostre
Senyor Jesucrist mateix, segons d'Ell ens reporta
Sant Matéu (xxl, 12-33) en aquests termes: «Havent
Jesús entrat en el temple de Déu, n'expulsà tots els
que hi mercadejaven; trebucà les taules dels bes
cambiadors y'ls seyents dels venedors de coloms,
dihentlos: — Està escrit: la meva casa serà dita
casa d'oració; y vosaltres n'haveu fet una cóva de
lladres.» — Per a terminar, jo que no sóch mora
lista, sinó un home com tots, vull dirvos lo que
penso del FILOMETALISME. El crech inseparable de
TAL1SME en
com

qu'es de les nostres
y crech d'ell que pot
haver servit d'estímul per a grans accions y empre
ses en sí gens censurables. Emperò crech també
que cal oposar una valla a tot excés, començant
per fer del FILOMETALISME, no pas un objectiu, sinó
la condició humana,

imperfeccions
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y

com a

fill

necessitats;

un medi, únicament, posat al servey d'alguna psico
fllia que s'ho valgui No convé, per lo tant, abusar
del oferiment de primes en efectiu, particularment
en aquells paísos ja de
natural inclinats a les
pràctiques FILOMETÁLIQUES, hont la gent fàcilment
acceptaría per Credo aquell aforisme perfidiós que
diu: «Féste rich honradament, si pots; emperò, en
tot cas, féste rich.» Cosa de la qual jo protesto,
com Bonhome que'm dich, en nom propi y en el
de tots els meus homònims haguts y per haver.

FILOSOFÍA.— Alta cosa

es la FILOSOFÍA, amor
que sia situada en el séu
com, pot constituir una
malaltía y fins assolir caràcter epidemial: tothom
aleshores se passa filosoph.— El fill del senyor Es
teve Anfruns, honrat betes-y-fils de la meva vila,
des d'una temporada ençà que fa coses estranyes.
Va començar per afegirse una partícula al cognom
que déu a son pare, y's firma des d'aleshores, y's fa
dir pels amichs, Enrich d'Anfruns. Al mateix temps
adoptà al enrahonar una mitja veu y un tó melós y
insinuant, arrastrant les esses y modulant les vocals
ab la boca mig closa. Se Ii va acudir que l'establi
ment de son pare havía de pendre una nova deno
rninació: La Filosofta; cosa a la qual el pare va
accedir, trobant que aquest títol s'esqueya bastant
bé a una casa hont venien fils de tota mena. En les

sabiesa; emperò cal
degut lloch; puix, segons
de la

Fidel

ab la dependencia del establiment, el
fill del senyor Esteve deya a cada pas: «Jo sóch un
solitari entre vosaltres.» Y'ls dependents, natural
ment, reyen. Ell, insistint en considerarse incom
près, s'anà recloent en la seva cambra, en la qual
se'l sentía passejar del un extrém al altre, fent peri
patetisme, segons ell deya, y proferint, de quan en
quan, noms insòlits per als dependents:
Plató,
Aristótil, Abelard, Descartes, D'Alembert, D'An
nunzio...— g2ui seràn aquests?» se preguntaven in
trigats els salta taulells. La va donar després per
comprar llibres y passarse llargues estones abstret
en la lectura, tornantse cada dia més estrany.— Al
converses

últim, el bo del senyor Esteve començà a preocu
parse del estat del séu noy. Y, per a no alarmarlo

(perque

l'estimava entranyablement, com a fill
únich que Ii era), va anar a consultar ab un metge,
amich de la familia. El pare s'explicà. no ometent
cap detall de lo que feya'l séu fill. El doctor se
quedà reflexionant. Al cap d'una estona digué:
El séu noy menja, beu, dorm y fa tot lo demés
sense cap dificultat? — Com un marquès! — va dir
el pare.— Aleshores ja sé lo que té: se tracta d'una
estultitis imitativa.—Y digui—féu el pare ab an
sietat — g■odrà tenir cura?—Ja veurà: aquesta ma
laltía no es propia de la meva facultat; emperò,
si'm vol creure a mi, com a primera providencia
faci anar el séu fill cada dia ab el carretó a repartir
els encàrrechs.»
FOLKLORE.—L'estudi del FOLKLORE es de
lo més interessant que pugui haverhi: ell ens posa
en contacte ah l'ànima del poble y'ns fa conèxer
millor la propia. De totes maneres, no us pensèu
pas que la tasca del FOLKLORISTA pugui reduhirse
a recollir puntualment tota Iley d'estulticies y vul
garitats y a fer replega d'indecencies y dites taver
naries: cal trobar les partícules d'or fi que poden
contenirse en tot aquell munt d'escoria. Quasi us
diré que l'estudi del FOLKLORE hauría d'ésser cosa
reservada a les senyores; y, fóra d'elles, als grans

poetes.

pedant, fent gala de lo mólt
pensa saber, me fa'l mateix efecte d'un FUMA
que llença'l fum a la cara dels que no fumen.

FUMADOR.— El

que's
DOR

FUTURISME.— El

FUTURISME

tes doctrines generoses, els

es una

de tan

adeptes de les quals no
repararien en fer impossible la vida a la humanitat
d'avuy, per tal quels homes fossin dintre dèu se
gles més feliços qu'ara. Sembla, axt y tot, que un
resultat tan falaguer per als nostres descendents
remots, sols podría assegurarse si'l món s'acabava
abans d'arribar fins

a

(Segueix)

Giró, impressor. — Mallorca, 170. — Barcelona.
12-1920

ells.

