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vides. A En 1?amon Rucabaclo, per JOSEP
LLEONART.

(Acabament).

«Dei Escorial., per RAFEL-BINET VASotu.s.

De l'eficacia educadora de recelé,
per ALBERT SANS I FARGAS•
Comedia en cinc actes de
El Revisor.
-

Nicolai V.

Gogol. (Trad.

C. R. B.) (Aca-

bament).
mestre Podre!!, .111.da Celentina.»

crítica, per J. FORNELL.

«Patria.> d.' en
De Tea.tre catalá.
Pous I Pagés, per J. FARRAN 1 MA=

YORAL.
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Discurs de

presentació de candidata
del meeting.

a

ia

Lliga.—Discurs

Cátedra de la Liengua Catalana.

premsa

Gro8s=132reelona.

-

L2

gr an. Urbs

Mediterrania del pervindre, per
JOSEP MALIIQUER NWOLAII.

apoteosis,

per EMILIO JIINOY-

,

En espera d'un treball de conaboració, els rnaterials sobre

Iracbfid
s'ajornen pel número próxim,

en el
qual seis reservará espai preferent.

Ikeabr,

SO mgT,

i_

AMES
per

L1i

Té raó En Sans i Buigas quan pro
clama des d'aquestes planes el signifi
cat purarnent catalanista de les elec
cions presents. Ehl pot parlar ben alt
en norn d'aq-uella joventut sedent
deal que s'aplegava al voltant de la ban
dera catalana tot just acabat de bastir
el patriótic redós de la «Lliga Reg,iona
lista». Igualment hau.ria pogut parlar
un altre en representació d'aquells que
podríem an.ornenar pre-regionalistes que

aplecs familiars, et ostentoses As
samblees," o en romiatges pintorescos

en

nova» amb una mi
de fervor romántic i amb un bon seny
de patriota, amb una fraseología d'arrui
xat, peró amb el cor palpitant duna vi
bració nova i ben distinta.
01 com els hern recordat aquells exal
tats d'un altre temps, davant les decep
.cions que ha anat sofrint la bandera cata
lana per part deis qui parlaven d'alçar-la
dreta i sola; i com l'hem evocat l'il.lu
minisme d'aquells antics catalanistes,
alguns deis quais menyspreant l'evolu
ció natural de les idees, (evolució, mot
d'ordre deis traidors!) guaitaren de mal
ull Pactuació política de la «Lliga», i
trobat el truc de la República per enfor
tir el patriotisme llur, s'amistançaren
successivarnent arnb aquella democráti
ca senyora, amb el candor d'un
federa
«Conjunción»
anacrónic,
amb
la
lisme
n-iadrilenya, per caure finalrnent en el sí
de la «Casa del Pueblo», tomba definiti
d'un nacionalisme radical, que de
va
tant radical, s'ha quedat essen.t radical
a punt de no ésser rnés nacionalista.
Certament, com. diu P articulista de
CATALUNY_A_ esmentat abans, el significat
d'aquestes eleccions és el d'un nou alça
ca

ment de

aquesta
tots els

JOSEP CARNER

Solidaritat Catalana,

nova

qui

Diposit:

Lluis

Gili, Claris,

g2

?s`hi trobarán

que

forrnin

una

minoría,

ampla pero, els nacionalistes
de dits i de fets? Sha de recluir a un
residu de garbell Pestol deis qui no ad
grossa i

pessetes

Solidaritat

mes en

tenen títols per trobar-s'hi?

?Vol el destí
Preu:

Núm. 331

Ara I sempre

predicaven la «bona

En Cambó 1 les actuals elecelonm.

La

\

Barcelona 7 Març de 914

SUMARI

i la

IJ

meten'

qüestions previes

Catalunya? Sois podrem
narnent

a

piguem si

per l'amor
contestar

aquestes preguntes quan
aquesta ombra

a

ple
sa.-

d'esquerra

ca

talana que projecten unes guantes juntes
de cassino arnb un capitost de posa-i
treu damunt la petita burgesia de Bar
celona, sIa deixat caure en braços d'En
Lerroux amb un gest desesperat qui co
al suicidi, o si en aquesta cursa a
rre
l'abisme d'algún senzill pescador d'ac
tes, els tránsfugues de la «Lliga», els in
quiets de la vegetativa «Unió Catalanis
ta» i els austers nacionalistes republi
cans de non etcuny, deixarán el ma.ntell
de que cobreix la llur natura de catalans
a la má d'un leader, que de tant avergo
nyit—no se sab si de dir-se nacionalista
de fer de republicá
llama Pedro.
o

Sigui

com

radical—apenas

sigui,—i tot plorant

se

la des

feta d'aquesta esquerra que anunciava
triomfar de la reacció i del radicalisme,
que avui el radicalisrne s'acaba d'empaso
sar arnb un gest d'imperialisme decrépit,
—alegren-l-nos que s'aclareixi la situnció

política amb el fet del contuberni
publicá.

re

esperern.

Esperem_

amb la
convulsions, amb

Lliga ens en.senya
devenirnents, con'

serenitat, a prova de
qué l'Escola de la
a veure

venir els

es

engruixint

el
nucli d'arnants de la riostra terra, sense
aditaments de carácter previ, aquest nu
cli que envolta la bandera plantada al.
bell cor de Catalunya per al nostre ho
nor i dignitat, ben alta i ben dreta; tant
alta i tant dreta con' s'arborá a Manresa,
tant alta i tant dreta com. l'arbora tota
hora la <,Lliga Regionalista», tant alta i
tant dreta con' és la nostra senyera d'
aquestes eleccions, tant alta, tant dreta
tant acompanyada de tota llei i tots mati
ços de dignes sentimen,ts humans, cor_n_ la
voldriern veure ara i sempre, amb tots
els fills de Catalunya a son redós, se
nyora i mestressa nostra.
se

va

PAU

BARNILS
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VIDE
A En Ramon Recabado

Acabament)
Mes, revisant

ara

el

balang de les vir

falliments de

Miquel-Angel, tenim
de dir que amb ell és aventurat el des
triar posant les unes en un munt ; en
un altre munt els failiments. Perxó ens
cal tornar endarrera per fer notar, no
diré cap falliment decidit contra una
virtut, sino una manca d'econom.ía en
usar de la virtut,
que d'aquesta el fá.
caure en la manía. Ja veiérem
com era
sobri, i corn, de la mateixa manera que
sofría ell i estalviava sofriment als al
tres, també vivía dl austerament, tot
sent ric, i sois Deis altres era generós.
Ho posávem com a máxima fonamental
al mostrar les virtuts caritatives que's
congriaven en la celda del seu esperit
recatat. Pero, a hores, malgrat la seva
grandesa i potser afeixugat d'ella, tras
passava el pas que per la humana feble
sa hi vá de la recatada austeritat a la
desconfianga esquerpa i queia en una
mena d'esparverament, que de totes ma
_rieres ja n'hi havía precedents- a la seva
Vull dir que Miquel-Angel vis
qué atormentat a hores per la manía

tuts i

era pobre o s'en tornava sense
re
mei, fins arribar-s`ho a creure, i quei
xant-se en alguna carta de la seva mise
ria, de que está mancat de tot.
D'aixo al descuit del seu propi cós no
hi havía-gaire bell trog, i Miquel-Angel
hi caigué vivint a temporades amb poca
condicia, dorrnint nits arreu sense des
calgat, menyspreant la higie
decaient de la virtut en el
ne i netedat,

.que

descuit com del recatarnent queia en la
esquerpesa.
?Era un fenómen de la engelosida con
gestió genial, la rnateixa que sense dl
poder-hi fer més el negava en la admi
ració de mérits i perfeccions humans
arnb una mena d'enamorament exaltat?
?La pura grandesa feta d'arn-ioníes de
forga, de bondat i de contentament en
quin home escullit l'anirem a cercar?
?No és encara la grandesa més positiva
de
en -l'home el desig? Doncs callem

.

reptar a Miquel-Angel, •perqué potser
fins aixó que ens sembla en ell idolatría
dolorosa
de cercar una vida més alta. 1 callern so
bretot després de veure les virtuts cari
tatives i sofertes que ell treia amb esforg
del rnón feridor, que no era el sea mor_
per lo hurna

no,

era

d'una vida d 'borne uns anhels de mellor
vida encara?
Inventariar les realitats de la existen
cia de Miquel-Angel amb exactitut, sí;
en la exemplaritat que en
respiendeix, pero tarnbé inflamar-me _en
un anhei de deslliuranga pel que no ca
bía en eh l i trobo desitjable. No podía

encantar-me

mirar-me'l

corn a una

Miquel-Angel,
la

meya

sinó

a un

a

germá de

cara.

Perxó, sense amagar rés de la seva vi
da, n'he volat a fóra a voltes, qué dic?...
m` ha semblat poder-lo desiliurar, no
més que de parlar-ne, del qué jo he sen
tit com les seves cárregues i les seves
ombres. 1 veient-lo privat d'assaborir el
gaudi de la terra i del tracte simpátic
amb els homes
desitjat més felig,
veient-lo gran artista l'he desitjat gaire
bé un angel, sense pensar que volent-li
donar la pau potser li hauría tret la
grandesa que'l fá. ovirador. I veient-les

bondats hauría volgut treure-li

go

que per assolir l'exercici d'elles havía

de

seves

recremar-se.

Aquest plany

de go

que

no

pot ser,

geni devía portar-se l'ornbra i el
patir, aquest pálpit que's feia en mí de

car

el

tenir al davant els tristos caients que
se`ns assem.blen i, arnb la seva visió, un
anhel cap a la gran pau que'ns fá dalir,
aixó és, la biografía que jo he intentat.
I vos no sabeu, arnic Rucabado, el que
he arribat a viure jo dins la vida de Buo
naroti. I ara, acabats de transcriure aquí

fragments deis comentaris que d'ella
tinc.fets, veieu si plé com estava de les
idees que hi presideixen no tenía raó al
uns

renaixement italiá en la seva darrera
jor
nada i un cor-ferit del sea aire que no
pas com un retrat d'ell.
Altrament, ja haureu endevinat ta.m
bé quin és el meu concepte de la bona
grandesa de Miquel-Angel i el perqué
no em reconciliaré fácilment amb
aque
lla forga elemental i desorientadora que
hagué nona Benvenuto Cellini, estargit
de la visió dramática de la seva voluble
edat.
La grandesa vital de Miquel-Angel no
espaordeix, sinó que ens aconsola,
ens
fas en les seves hores de mala mar, per
qué la veiem continguda dins la llei de
gracia. Hi ha una pau cristiana fas en
la consideració de les seves lluites i fe
bleses.
Al capdevall de la Insta deis varis
exercicis d'art que professá cada un,
damunt la ilosana que tanca les seves

despulles, podríem posar-hi tant per
Pan com per l'altre aquella inscripció
final senyalant la professió definitiva
davant l'Infinit:

Angel

com un

racer

en

HOMO TAMEN.

qualificatiu aplicable

a

arnbdós

ble sentit no em
Angel? I en canvi quina paorosa evoca
ció no ens porta sota la llista deis altres
mérits professionals ?e Benvenuto Ce
llini?
Es aixó quelcóm del que volía dir-vos,
arnic Rucabado, en el primer número
d'aquest any de CATALUNYA, prenent peu
d'uns articles que vos hi publicáreu corn
a comentan i de la obra de Pastor sobre
els Sants Pares del Renaixement, expo
sant algunes idees a les que sense veure
mes, va aferrar-se el rneu sentit perqué
cm trobaren plé d'un sentirnent contra
ni envers certs fets vitals que en els
meas cornentaris a la humanitat de Mi
quel-Angei podeu haver vist cap aon
s'encamina.
JOSEP

LLEONART

011

mig del voluble

Fábrica Barcelonesa de Celuloide,

Iposits

iorna
r_3,17_,

rontauella9

Peró,aquest

quin no
prén aplicat a Miguel

venir-vos a dir en el primer d'aquesta
serie d'articles que estirnava més Miguel

714

Ronda de Sant Pere,9

1-DO

una manera

amic Rucabado, i de la

seva

propia

habitava el geni brau.
jo rnateix en els rneus cornentaris,
he pogut fer sino escalfar al foc

Fot ilo-nrada. 3
Tac-3116 5
de gema.

1

Higiene

Ce9-15e112'75.

Gotons, nlasee,

ieaes.11 eal_lnns antit,,ergb2,-25.

Enviem catalegs als compradors al

cara on

qu

pepa dramática

com

Març 1914

en

gros

;

artioles
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`i";el Escorial
«A. mí

una

pobrecilla

del gran D. Miguel de Unamuno, la que
dicta Ilavors Ja faisó de cálcul per a do
nar la gran harmonía d'aquesta mole

mesa, de amable paz bien abastada
me

basta».
FRAY Luis

DE

LEÓN

»

hierática. Felip II, geni obscur, solitari

Veusaquí quelcom de senzill i gran,
quelcom de sintétic, quelcom d'etern,
de definitiu. Jo no sé perqué la bellesa
d'aquests murs i d'aquestes cúpules i

meditatiu, asceta inflexible, fou Pes
pera rectilini d'allavors; el gran Una
muno d'allavors.
El seu Renaixement,
el Renaixement de Juan de Toledo i
Juan de Herrera, és altrament que el de
un Paladio, o que el deis
arquitectes de
i

teulats i la simetría de les llurs fines
tres incontables, i la severitat de les Ii
nies llurs, dóna de primer anduvi una
certa falso de vértig, com el que dona a
l'idea sobrevinguda de la mort entrant
alada i sense róssec ca vostre juí. Déu
meu, qué és aquesta quietut del lloc,
aquesta trágica desolació de la serra,
aqueSta
aquesta grandiositat hurnil
parc
qué tot
d'horta
i
de
ombriu
olor
trobem
enfront
exhala.
Ens
d'un
aixó
d'una
pel
lloc
arquitectura
tot orgánic,

Versalles.

,

i d'un lloc per l'arquitectura. Jamai el
ritme s'havía succeít duna faisó tant
universal; aquí tot és ponderat, la serra
amb el rnonestir i el monestir amb la
plana, aquí la unitat es rnanifesta; una
sola línea tot ho armonitza. Aixó és bell
i senzill com un quadrat, pero té al en
áems quelcom de torbador com go que
resta mancat de definició, com Pinfinit.
Enfront d'aquesta arquitectura, tot

proporció,
tct

tot cálcul, tot construcció,
limitació, sentiu aquella tremolor,

aquell balbuceig propi de l'ilimitat, pro
pi de lo romá.ntic, i deu ésser degut a
que sota

!

aquesta

de línies clás
sigues deu haver-hi eselavitzada la tor
badora torrentada de sang i passió i de
Voluntat, tant propia del poble i del rei
que alga aquestes parets. Davant per da
vant d'aquesta arquitectura jo atalajo
l'irnpressió que deu produir la grandio
sitat geométrica de les pirámides, cos
sos concrets, peró
que deu.n espaordir
corn. l'idea .d 'eternitat.
Que hi fá que les formes geornétri
ques, ciares, precises, siguin les que
governin en aquest lloc sino han sigut
man.ejades per esperits senzills i equili
brats? La orientalitat obscura del ibero
celta és l'esperit que alena devall aques
ta fingida
liatinita-t. Les línies no's tren
quen a l'impuls d'aquesta forga vital,
ca.rcassa

Peró

són prou

fortes

d'aixó la gracia

prou

A mí
me

pobrecilla

basta.

Heusaquí,

en

aquests

versos

rnerave

sintetitzada la ideología deis
grans homes de Castella. Peró jo no sé
fins a quin punt és amable o torbadora
la pan d'aquesta vostra «pobrecilla me
sa», jo sois vos puc dir que al penetrar
en la cambra reial l'em.oció que rebí fou
mundá de
de guisa tant inquietant
mil—que ni les clarors suavíssimes de
la finestra conventual que cióna a l'hor
ta, apaibagaren mon esperit, que desso
lat anyorava les sales rectorals de les
nostres ruralíes, per cert bon xic més

tivantes,

L'horne rústec, Phome de les amples
espatlies i del cós rectangular i de la tes

amables—al menys objectivament—que
aquestes inexornades parets, pobrement

ta

parla.t quasi arnb la rnateixa veu,
d'ironía, de quant encara no havía nua
so
fe.rt la
benfaciora
influencia
del
Imperi•
Es la p,_panya
Cantábrica, la primitiva,
la
que reviu avui
en el geni formidable

una

liosos,

ser ressent.

proporcionalment petita i del rostre
de f.ccions
explícites, poc rnodelades,
ha

són

mesa, de amable paz bien abastada

•

perque

Aquí

les formules gregues
aparentment clássiques,
car d'una faisó subterrania s'hi
revol
ten totes les passions d'una raga noble
ment aixuta. Devall les formules cons
tructives del Renaixernent de l'Italia del
Seny i de la Gracia—potser més de la
Gracia que del Seny—hi forceja i les
deforma, la cantelluda expressió ibérica.
Felipe II—aixi, a la manera llur—se
reculli al centre de l'Iberia, i al redós
de les serres del Guadarrama altivo],
amb la fervor de tot el poble, maná al
gar un temple, un monestir i un palau.
I heusaquí que el temple s'alga irnpo
nent i majestuós com un palau i el pa
lau a son redós amb una severa humili
tat monacal. Aquesta elegant pobresa
del gest d'un rei devallant a monjo, té
en son pregon quelcorn
de la magnifi
cencia religiosa deis emperadors orien
tals. L'esperit que governa l'anima cas
tellana, és parell al del gran rei; és el
Tnisticisme-hidalgo, aristocrátic, que in
flama la Santa d'Avila i son company
d'apostolat Sant Joan de la Creu i tam
bé el docte Fray Luis de León, qui can
tava un dia per ehl animat
romanes

•

blanquejades

com les d'una celda i sola
elles la negror de qualques ico
un
nos religiosos. Encara en
recó, el
Hit del rei, que vos recorda la seva cru
del i edificant agonía, des prés, enfront
de Parcova la llibrería hurnil, i en bon

ment

en

ordre al entorn ben poques, tristes ca
dires. Veusaquí l'humil mobiliari de
una cambra regia,
aixó i una bola del
món—veieu l'emperador— i un silló de
cuiro—ara vuit—prop la finestra con
ventual que dona al horta clarors
víssimes.

sua

Déu meu, scha d'haver vist aix.ó, per
com la cambra del rei Felip,
és el cor de l'Escorial; és la quinta esen
cia de l'austeritat—d'aquesta austeritat
paradoxal, voluptuosa
d'aquest bell
Monastir, pero lo altre d'en és animat
del mateix esperit. Mireu, les immóbils
parets—veient aixó es compren la raó
del adjectiu— sens una solució de conti
nuitat s'aixequen davant la vasta plaga
rectangular, tancada per uns grans cos
sos d'edifici
gerrnans del Monastir i
després, darrera, les negres i agudes
teulades de picarra amb sa septentrio
nal finestra-boardilla, les altes serres
que es mengen el cel. La simetría se
gueix allá on els ulls la demanen, i les
grans parets són regularment foradades
per rengleres incontables de finestres
rneravellosament calculades les relacions
d'ordre de collocació i de dimensió en
sí i entre sí. I tant sois la proporció
grandiosa, i la linea dolcíssirna de la cú
pula del cimbori, suavitzant la adusta
ferrnesa de la enorme i ponderada mole.
Heusaquí com de les grans i-nvasions,
que deixaren llur petja en la penín
sula, la ibero-celta hi té, en la obra de
S. LIoreng, la veu més segura; car les
formules del Renaixement són despoti

compendre

—

governades per l'esperit d'aque
primera civilització. No és l'Anda
lusía, filia deis árabes, la de la graciosa
irreflexió, n.o és tampoc la Nova Caste
11a, germana d'aquella en lirisme i fili
grana, la que parla per boca d'aquesta
irnmensa i torbadora mole; és la Vella
Castella, la Espanya septentrional. De
vegades, les influencies árabes i llati
nes, foren, pero no del tot; no elimina
ren la primitiva forga de la raga, que
resta pesant i amagada com un pósit,
cament

lla

pero que ix a la periferia tant bon punt
se li presenta propicia la ocasió.
1 és
Ilavors quant tota nova fórmula impor
tada resta deformada del matig local.
Aquesta deformació de les imperials
dictadures que han donat de tard en
tard qualques pobles escullits, aquesta
rebel-lió de la sang i el geni de les races
per tot alió, que no és la sang ni el geni
de la raga, enlioc corn en l'Escorial hi
és tant expIícit. Beneít Pirnperialisme
llatí que encara avui en.s governa, i que
per molts anys! car d'ell ens en pervin
gué a tots, una ductilitat i graciosa pos
tura, rnalgrat la sang i el geni nacionals
forcegin per eixir a la supeficie. Geni
sang de races poc perfectes per a arri
bar a dictar una norma al rnón o a part

d'aquest.

Per-6 també beneít aquest ma
tig local si sab tancar-se, renunciant
ternporalment a la creació absoluta, per
la qual solament s'es capag després de
una integral educació, duna disciplina
sempre feconda en moralitat i en bones
formes. En aquesta obra de la monar
quía deis Austries, en aquest paiau,
temple i monestir, el geni de Castella
sha limitat a deformar les estructures
clássiques, pero d'aquesta limitació ens
II
n'ha pervingut aquest
bell exemplar

que, havent-se d'incloure amb les obres
producte del Renaixernent, hi parla amb
una veu tant seva, pero per sort de la

renuncia,
com

tant

a

una

des, i sab escullir els más

obra del més pur

BENET

exteriors i

rectes

camins.

Advertím que el qui té una aspiració
verdadera, és que ja porta una gran for
ça en eh, és que aquella aspiració és ja
una conseqüencia d'una educació i rique
sa d'energía de carácter. El qui aspira és
que ja té conciencia del propi valor.
Aciarim aixó, criticant al ensems la
teoría de Burge, qui afirma, en el seu
llibre «Psicología individual i social)),

VANCELLS

El millar Café és el torrefaete de La
crella.—Carme (Davant de Betlem)

veng tots els obstacles

principalment els interiors, qui són les
propies passions i tendencies desordena.

estil.
RAFEL

arribar-hi; especificant i concretant

más, si

discreta, que emociona

pugui fer-ho
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'

L'Acció—i entenc per aquest mot l'activitat nostra ordenada vers un fí—desperta en nosaltres el sentiment de responsabiIitat, qui ens eleva i dignifica en
la nostra categoría d'home. Aixó és el
que senyalava l'altre dia.
Moltes altres afirmacions podrien ferse sobre l'eficacia de l'educació activa i
senyalar rnoltes altres conseqüen.cies de
go que s'ha dit anteriorment. Avui, en
gracia a la gran importancia d'aital doctrina, cris atrevirem a tragar-ne alguns

perfils

mes.

el n.en, i també
desperta el sentirnent de
en nosaltres,
responsabilitat; desenrotlia, enforteix i
socialitza els instints i tendencies ja he.L'educació activa

en

reditarieá, ja de temperament; aixarnpla,
eleva i afina nostres facuitats i sentits;
desperta en el fons de postre esperit
nous ressorts d'energía i emoció; ens
obliga i ens ensenya a investigar damunt
la viva i riquissima realitat de les cosesi deis fenóm.ens i entre les idees que altres han forrnulades, ensinistrant-nos al
assimilar-nos i a aprofitar per a
l'obra nostratot go que sigui assimilabie,
i a obrar segons llei i rnétode i arnb constancia i eficacia; ens omple de santa satisfacció i alegría, acostumant-nos a fruir
santarnent de les- coses i de nostra activitat.1, finalment, ens fa canscients del
nostre poder, desperta la confiança en
-nosaltres rnateixos i refloreix en nosaltres aquell optimisme clac i obert, que
és com el sornriure oierepic de la nostra
ánima. I adverteixi's que aquesta confianga tampoc pot degenerar en estulta
ensems a

car la propia experiencia en
la nostra educació activa prou en.s rnostra com hern utilitzat per a les nostres
obres l'esforg agé, de quanta necessitat
d'altri, i de
ens és l'ajuda i cooperació
qua.nts defectes ens- h.ern corregit i ens

superbia,

corregir

encara, de maneta que
per
la vanitat i estultesa
no resta rnarge
d'on pugui sorgir la superbia, sitió que,

hern de

no

sois la tolerancia,

Pacci

•:s4te

mes

ádlauc l'esti-

mació al valor deis demés homes arrela
fondament.
Vetaquí resumida aquesta doctrina de
l'eficacia educadora d'acció. Cada un
d'aquests punts se presta bellament a
Ilargues i profitoses disertac.ions, peró
avui breument sois discorrerem sobre
aquest punt del ontirnisrne, fruit d'aques
ta educació activa.

que les races humanes, qui aspiren más,
són les mes superiors i que ho són pre
cisarnent per ser majar aquesta aspira
ció, i fins arriba a formular que «l'home
és superior als altres animais, perque
aspira, i elis no aspiren encara».
Se veu clara l'inversió de termes en
aquestes preposicions causals. L'home
parlem ara en l'hipótesi que no tin
gués cap diferencia essencial amb els
anirnals primates i sois d'ells se diferen
cies en la qualitat de ses facultats, com

Burge vol

suposar,—

és

no

superior

a

aquests anirnals perque aspira al infinit,
No demostraré aquest punt, car fóra
feina sobrera: es prou evident ,que resta
de tot go que s'ha dit fins aquí. Peró el
posaré en contacte amb altres teoríes,
qui al fans versen sobre aixó mateix,
d'aquesta comparanga veurérn com en

sortirá

más

polit,

més

clar,

más

esplen

L'optimisme

és un fet dins el nostre
i
eh
l clareja dios els cants
renaixernent,
deis nostres poetes i ehl impulsa i ani
constructius.
ma tots els nostres bornes
Peró al costat del optimisme, fruit de la
conciencia del propi valer, de l'experien
cia del propi treball, n'hi ha un altre de
optimisme, qui sembla més instintiu,
millar dit, hi ha altres esperits optimis
tes, principalment adolescents de la pri
mera volada i romántics qui no han bai
xat encara de les regions de ilur ideal a
la bella realitat, qui es figuren que per
assolir liurs fins somniats els basta sois
el valer-los assolir.
Hom ha dit: valer és poder, la voluntat
tot Izo pot, la voluntat és l'home, i altres
aforismes per aquest istil, i s'ha cregut
del tot exactes aquestes afirrn.acions.:
Voler és poder, és veritat aquest afo
risme? 'Es veritat que quan aquest valer
és una verdadera asi)iració, forta
tant, quan es_ conseqüencia de la riquesa
d'una ánima, és una gran forga, car aixís
que'ljoveadolescent. per exemple, abran
per

una

humana ambició de gloria

perqué tenen una superior cultura i edu
cació, perque tenen per l'educació activa
un rnedi de civilització .despertades,
desenrotllades i afinades, totes aquelles
activitats humanes qui rauen encara más
l'anima
o menys dormides en el fons de
de altres races, i tenen educades les ten
en

dent.

dat.

que aspira precisarnent perque és
superior a ells. Igualment les races su
periors de l'Humanitat tenen una más
alta aspiració per go corn són superiors,
sinó

o

de profit, sent aquella aspiració, és que
dintre la seva ánima s'eleven poderoses
energíes, i aquestes energíes el portarán
al terrne sonaniat, si posa tots els medís
d'activitat, si utilitza Facció constant per

dencies i instints barbres,

qui

són

en

aquelies races poderosos i sens educació.
Cal senyalar, doncs, el precís valor
d'aquesta afirmació voler és poder. Quan
aquest valer és aspiració és una forga,
millar, és sen.yal i conseqüencia d'una
forga poderosa, qui és efecte duna an
terior educació.
Peró n'hi há una altra categoría de
valer, quino arriba a ser aspira.ció. Pre
guntem, sinó, a un senzill i inculte base
taix si valdría ésser un Guirnerá, un Sal.
merón, un Pearson» bé un Gallo o Bel
ja ha crec que ho
monte, i ens dirá:
voldría!
Es a dir ho valdría, ho vol, peró no
aspira a tant, aquest valer no és una as
piració, i no té cap forga Qué significa
aspiració sinó la forta direcció de les for
c,es internes volitives envers cap un fi
—

-

si tot l'esperit en forga volitiva ten
dís cap a ell? Dones bé, aquest estat in
corn

consegueix per un acte arbi
trari del franc valer, no sorn tant amos
n.osaltres d'exaltar i fer convergir totes
tern

no's

les forces del nostre esperit cap a una
aspiració, sinó que aixó és efecte
educació anterior o bé duna acció qnl

7 Març 1914
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Fixem-nos en l'exemple d'abans. Su
posem aquel' bastaix que visqui i treballi

.1-\s,svwao

granja on se críen braus pel to
reig, i que deg-ut al seu treball se des

Comedia

pertin

(Acabament)

en una

elI els instints i ganes de Ilui
tar amb braus, i que n aprengui les
manyes per a fer-ho; allavors fóra fácil
que" voler ser torero se convertís en as
pirado i que aquest voler, ajudat per les
circumstancies i la constancia, arribés a
ser

en

poder.

Es que hi ha voiers que no són aspi
racions, i l'aspirado verdadera, forta i
constant, no la fem nosaltres per un irn
puls arbitran i de voluntat. Tothom ho
vol ser el millor, peró que pocs són els

aspiren!
Siguem, dones, optimistes, peró no
despertem esperances ii.lusories en una
fantástica força d'un impuls de voluntat,
força qui no existeix o no és tal com
s'exagera, i advertim amb Payot que

qui

una

hi

cosa

és la voluntat i l'altra és el

ca

rácter. El carácter sí que és l'home, el
carácter fort si que ho pot tot, l'aspira

d()

seva

sí que és

poder,

o

está

d'arribar-hi. De volers tothom

víes

en
en

té, i

fins en un moment donat horn fará una
resolució enérgica de voluntat... Que no
es cumplirá segurament, peró el carác
ter és la resultant d'un liarc treball d'e
ducado i auto-educació, d'educado de
totes les nostres facultats, tendencies
instints; el resuitat d'un cúrnul d•hábits
qui sois amb una educado activa poden
conseguir-se ben rápidament.
Fem carácters, dones, i prescindim
de métodes, formules a manera de re
ceptes, claus misterioses per descobrir
els secrets d'enfortir i educar la volun
tat, que tot aixo será molt inginyós,
Deró de zero eficacia. Es un xic més cos
tos, més Ilarc i més bell el fer un carác
ter, el guanyar la gloria del cel.
ALBERT

SANS i FARGAS

er.

cfne

aleles)°, -de Niecajtai V. Gog,o1
ni lcaltra? Obra goseu dír d'ell ni una cosa
ni l'altra i encara i tot el díable ho sab qué?
IJs faré engarjolar...
CAP DE CORREUS.—Q11i? VOS?

ESCENA VIII
Ete mateixos. El
rrents amb

una

Cap de correus entra co
dessegellada a la MCI.

carta

CAP DE CORREUS.—Una meravellosa histo
ria, senyorst El funcionan i que prenfeni per
un revisor, no és cap revisor.
TOTS--Qu.é, cap revisor?
CAP DE CORREUS.—Rés menys que revi
sor,— ho he sabat per aquesta carta.
BATLLE —Qué, qué dieu? Per Quina carta?
CAP DE CO1cRI1US.—Sí, per una carta d'ell
mateix Vetaquí que em porten una carta a
correns. Jo que miro l'adrega i que hi veig:
ecarrer del Correa». Una mica més i n_i'es
yaeixo de la commoció. cTé—jo que penso,
—de segur que ha trobat algún desordre
dins la secció de correas i ara cuita a infor
mar-no el govern.» Jo que Pagar° 1 desse

gello.
BATLT.'z.-.Eh? T cóm...?
CAP DE CORREUS. —Ni jo r_n_ateix ho sé. Ha
estat una for9a sobrenatural. Ja cridaYa el
corren per cursar la carta amb un exprés,
per?) rn`ha assaltat una curiositat com mal
de igual n hagués sentida. No pue. no puc,
sento que- no puc! M'arrocega senzillament,
m'arrocegal Dins una orella com si oís:

garb,n

dessegellis, no dessegellis, t'escap
una gallina»; i dina raltra ore

com

lla com si

dimoni m'in" mormolés: <Des
1 ornan jo
tocaya la cera del sege11,—uu foc em corría
pela mern.bres, i guau jo dessegellava—sen
tía gelor, veritable gelor. Les man.s em tre
rnolaYen. i tot era una boira al daYant deis
meus ulls
BATLLE.—Peró cbm I1S hea permés desse
gellar la carta de un personatge tant auto
ritzat?
CAP Di CORREUS.—Aquesia és la cosa, que
ni és autoritzat ni és personatge.
BATLLE.—Dones qué és segons la Yostra
un

segella, dessegelia, dessegella!»

opinió?
CAP DE CORREUS.—Ni una cosa ni Paltra;
el diable ho sab, *qué!
BATLLE (enfellonint-se).—am, ni una cosa

Edft-1157wiela9Pa

BATLLE•—Sí, jo!.
CAP

us

CORREUS.—Ja, ja, les

empaquetaré

mana

rnassa

dret

a

casa
una

amb la

meya

dignitat,

que

la Siberia?

Oho, Anton Antonovitx!
Qtié us empatolleu de la Siberia.? La Siberia
és lluny Més m'estimo -11egir-Yos, senyors!
CAP

DE CORREUS

-

Em permeteu llegir el bitlletet?

TOTS.—Llegiu., liegiul
DE CORREUS (llegeix).— «Culto

CAP

a

fer-te

assaber, caríssim Triapitxkin, les merave
lloses histories qui aquí cm passen. Pel ca
rpí vaig ser de tot en tot desembutxacat de
un capita de infantería, talment, que el fon
dista ja volía engabiar-me dins la presó;
quan de sobte, per la meya fesomía peters-.
burguesa i el mea habillament, tota la ciu
tat em va pendre per uu govern_ador gene
ral. 1 ara m`hostatjo a cá-1 Batlle, m.`lai faig
la gran vida, li festejo il limítadament la
dóna i la filia; només encara no .m.`be deci
dit, per quina comengaré,—penso comer gar
la mare, perque em sembla que era
está posada a totes les complacencies. Re
cordes, quan patíem miseria els dos plegats;
i dinávena per friponeries, í cóm una veg-ada
el confiter cm va agafar pel coll pels pasti
gos que me li lhavía menjat a compte de les
rentes del rei d'Anglaterra? Dones ara és
tot una altra cosa. Tots me donen a maullen
tot el que jo yu_11. Són uns terribles origi
nals! T'hi moriríes de Hure Jo sé, que de
tant en tant escrius artielets,—inquibeix-los
dina la teva literatura. De primeP: el Bat
lle—pec, com una somera vena...»
BAILLE.—No pot ser! Aixb no ho din!
CAP DE CORRZUS (mostrant-li la carta).—
Llegi-a Vos rnateix.
BATLLE (llegeix).—«Pec, com una somera
vella.»—No pot ser! Aixó ho heu eserit Vos
mateix!
CAP DE COR,REDS. —1 parqué ho escriuría
per

CURADOR

f-a-12.a9

d.

DE

hi arriben.
BATLLE.—Sabeu que es
filia, que jo mateix seré
no us

DE

B,

L'1101PITAL.—Llegiu!
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INSPECTOR D'ESCOLV S .—Llegiu!
CAP DE CORREUS (continúa llegint).— «El

Batlle—pee,

cora una somera vella
»
BATLLE. Oh, el diablo l'emporti! Perque
ho ha de repetir! Cona si sense aixó la cosa
.

—

no

quedés

proa.

CAP DE CORP.EUS (continúa llegint) —Hm...
hm... hm... «com una somera vella.—E1 cap
de correas també és un pobre home ..» (Para
de lleg ir.) Hm, aquí també expressa iD.0071—
veniencies de mi...
BATLLE —No,
CAP DE CORREUS.—Peró per qué?.
BATLLE.—No, el diabla l'emporti, si heu
començat de liegir, dones liegiu! Llegiu-ho
tOti
.

.

CURADOR

DE

L'HOSPITAL.—Permeteu,

lle

eón homes acollidors i de bons sentiments.
Adeu, cor meu, Triapitxkín. Jo mateix, se
guint el teu exemple, vull ocuparme de li
teratura Es avorrit, caretó, viure d'aquesta
manera, a la fi hom vol algún nodriment
per l'ánima Regonec, que em cal ocupar
me d'alguna cosa enlairada. Escriusme al
governament de Saratov, a la. fiaca Podka
tilovka. (Gira la carta i llegeix l'adreca.)
«Al Senyor Ivan Vasiliovitx Triapitxkin,
Petersburg, carrer del Corren, n.° 97, pati,
tercer pis, dreta.»
UNA DE Las DAMES.—Qaín .eseándol tant

BATLLE.—Yeieu,

rres

de correus és el retrat vivent del nostre ni
xier ilieheiev; tot me fa creare que el cana
lla també s'abeura d'aiguardent.»
CAP DE CORREUS (als circurnstants).--Veieu,
l'inútil bergan.t, com llhaurien de bastone
jar. Qué más?
CURADOR DE L'HOSPITAL (continúa l/egint).
—«El cura— dor. de... 1 hos
pi
i. (barboteja).
KOROBKIN. —Per que heu parat?
CURADOR DE L'HOSPITAL.—La Iletra..• no
s'entén.... Del demás, proa es ven que és un

cents.

.

.

bergant.
KOROBK/N--Doneu,

m'ha escorxat, m'ha
rnort de
uns mo

de porc en comptes de cares, rés más...
Fea-lo tornar, feu-lo tornar! (Branda la má,).
CAP DE Conancus —Per qué, fer-lo tornar?
I justanaent per más mala ventura han ma
nat al administrador que danés els tres mi
llors cavalls; el diable m`ha empés ha donar
ordres fins per tot el cal:ni.
LA Do5NA DE KOROBEIN.—Alx6 és una con
fusió sense exemple!
JUTGE.—Noresnaenys, els diablas l'empor
tin, senyors! 11'ha emprat tres cenas rabies!
CURADOR DE L'HOSP/TAL. —A mi també tres
CAP DE CORREUS (sornican,t).
Oh, a mi
també tres cents.
BoBTX/NSKI.—I a mi, juntament amb Píotr
Ivanovizx, seixanta cine en bitllets, si, se
nyors.
JUTGE (obra els braços embarraçosament).
—

em

sembla que jo tinc

millar vista.
CURADOR DE L'HOSPITAL (sense amollar la
carta).—No, aquest indret es Dot saltar, aixó
que segueix ja és tot llegidor.
KOROBKIN.—No, penneten.... jo desemboli
ea.ré l'in.dret.
CURADOR DE L'HOSPITAL.—Jo també n.'en
tene de lletra: una mica más enliá, tot és de
bon liegir.
CAP DE CORREUS.—No, llegiu-ho tot! Abans
bé scha llegit tot!
TOTS.—Amolleu, Arteni Filippovitx, amo
lleu la carta! (A Korobkin) Liegiul
CURADOR DE L'H0SP1TAL.—TOtSegllit. (Amo
?la la carta). Permeten.... aquí... (Tapa amb
el dit)... liegiu des d'aquí. (Tots se ti tiren

assobre.)
CAP DE CORREUS.—Llegiu, Ilegial Quina
bajanada, Ilegiunho tal!
KOROBKIN (llegeix).—cEl curador de l'hos
Zemlianika
de tot en tot com un
pare amb estrenye-eaps.»
CURADOR DE L'HOSPITAL (áls circumstants).
—Ni gracia té! Un Dore arab estren.ye-caps!
Un Dore com durá estrenye-caDs?
KOROBKIN (continúa llegint).—«L'inspee
tor d'escoles tot eh l put de ceba »
INSPECTOR D'ESCOLES (als circumstants).—
Per Dén, si mai rn'he ficat una ceba a la
boca.
JU'rGE (apart).—Gracies a Déu al menys
de mi no en diu. rés!
KoRoBKIN (llegeix) —«El jatge...»
Ara tenia! (Fort.) Se
JUTGE (apart).
nyors, jo penso que la carta és molt llarga.
T qu diablo ens cal Ilegir tantes abomina
cions!
Tn-sPaCTOR D'ESCOLES.—Nol
CAP DE GORREES —No, llegin!
CURADOR D2.; L'Er_OSPITAL.—No, s'ha de ile

pital,

com

eseorxat de veres! Sóc naort, mort,
tot en tot! No veig rés: només veig

—
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Per tot el Da(511 escampant la historia. No
n'hi ha proa, que tchagis fet'sert de mofes-sortirá un rosegasplomes, un unta-paper, un
bo-per-rés que fin» i tot te ficará din» una
comedia. Aixo és el dolorós! Ni et
perdona
rá el rang- ni el cárrec, i tots blanquejaráa
de dents i aplaudirán. De qué rieu?
Rieu de
vosaltres mateixos! Ei, vosaltres! Llevar del
diable! Us Ingaría tots plegats din» un sac,
us moldría fin» a fer-vos farina i us
donaría
al diable per que se us en forrésl Us abocaría
dins del séa cap, aquí!... (Arnenaça amb el
puny i pca sobre'l trespol de talons... U12,
silenci) Fins ara no puc tornar al meu
estat
normal Vetaquí, en bona fe, al que Déu vol
castigar, abans li lleva el seny. 1 qué hí ha
vía dins aquell cap de ventoleres quí s'as
semblés a un revisor? No rés! Ni un senzill
mig través de dit de semblança—i tots sob
tadament vínga cridar: el revisor! el revi
sor! Bé, i allí va trompetejar a la prímería,
que era el revisor? Responeu!
CURADOR Da L'HOSPITAL (obrint ele braços
i :'ncongint-se de muscles).— Obra esdevin
gué—ni que cm maten no ha podría aclarir
ho. Com si una boira ens ataqué», com si el
diable en» entenebrés.
JUTGE.— Qaí ha trompetejava? Veieu, Tul
ha trompetajava; aquests gallejadors! (Se
nyalant Dobtxinski i Bobtxinski)
B0TXINSK1.—Per Déu, no pas jo! ni sola
ment he intentat
DOBTxINSKI.
Jo rés, absolutament rés...
CURADOR DE L'HOSPITAL —Es ciar que vos
altres dos...
TNsperoR D'ESCOLES. Sense dubte. Van
córrer de la fonda com boigs: cHa arribat,
ha arnbat i no paga. .» Bon ocellot havíen
trabad
BATLLE.—Es ciar que vosaltres dos! con
fusioners de la ciutat, maleíts trufaires!
CURADOR DE L'HOSPITAL
El diabla us
emporti amb el vostre revisor i les vostres
contalles
BATLLE.—Només corren de una banda a
l'altra confon.ent-a, tothom, vosaltres, ma
leíts caps de bé. Sembrant males fames,
garces esquades!
Juraz.—Untaires perdularis!
INsa eel °a D' ESCOLES —EstrenyeLeaps!
CURADOR DE L'HOSPITAL- —MOCOSOS ventre
curts! (Tole se`ls tiren assobre.)
BovrxrNsKI.—Per Déu., no era jo, era Piotr

inesperati

giré jo. (Es cala les ulleres y llegeix.) «El cap

8

7

.

—

—Porqué, dones, senyors? Perqu.e, dones,
veritat, hi henal caigut d'aquesta manera?
BATLLE (batent se el front). —De la manera
que jo.. no, de la manera que jo, vell xa
rac..•? Vell earner que jo sób, he perdat tot
el seny!... Trenta anys que serveixo; cap
marxant ni cap erapresari ha Dogut mal
trufar-me; els bergants más bergants jo els
he enganyats, vividor» i eanalies qui po
díen fer bailar el MÓn sobre'l dit, jo el» he
peseats sobre 1-ám. Tres caps de governa
ment he trufat!... Qué díc caps de governa
ment! (Branda la -mete) Ni val la pena de
parlar-ne deis caps de governament
Am•—Pero aixó no pot ser, Tonet; sha
promés arab la riostra Maria...
BATLLE (amb ira) —S`ha promés! 1:ligues
amb manrega, aquí el téns el teu prometat
ge! Se m'esmuny din» el» ulls a,mb el pro
metatge!
(Furi,(5.9.) Ara miren, miren, tot
el món, tota la eristianitat, tots miren., que
burrificat és el Baffle! Dignen-1i pee, i imbé
cil al vell canalla! (S'amenaça a si mateix
amb el puny) Ei, tu, nas roral Un tapet; un
drapot has pres per un person.atge! Ara el te
nia dringant la earapaneta per tot el camí!
en

-

—

Ivanovitx.
DOB'PEINSKI —Ei, no, Piotr Ivanovitx, Vos
el primera.
BoBTrrNsKT —0i no, el primer véu ser Vos.
ESCENA IX
Bis mateixos i un Gendarme.
GENDARME —El funcionan i de Petersburg
acabat d'arribar en missió imperial, mana,

—

gir!

jor.
KoRoBliar
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NATUAU:PURGANTE
Recomendada por las Academias de Medicina de París y
4—

Barcelona, etc.,

etc.

1.1.1

Diplomas

y meddlas de ufo

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

obstrucciones vísce
Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos del hígado y bazo,
rales, desórdenes funcionales del estomago é intestinos, calenturas, deoósitos b Tjj calenturas tifoideaS, con,-,--esdones
cerebrales, afecciones herpéticas, _fiebreazriLia, escrófulas, obesida (gordura); NO EXIGE REGIME.N
eucar
Corno garantía de legitimidad. zigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica. del Dr. L,Iorach. con.) el esudo
nado y etiqueta amarilla. Desconfiar de i mitaciones y substitcio
u.
ríes.
"

(prosegueix).—

«El jutg-e Liap
en
el
grau
más
alt Inauvais
kinsTiaplzin és
mot
francés
De
segur
un
..»
(Para.)
t)n
diable sab qué vol dir! Encara
Jes
bé, si fós només bergant; potser és cosa pit
WoRoBKIN

MINEIRO

(continúa llegint).—cTel demás,

Am

VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS
P áministración e

Nadie debe estar

en

su

casa

calle

sin

una

Y

DEPÓSITOS

Caartes,

-1

betella de agua

DE

GUAS MINERALES

A

ELOMPI

RUBINAT-I I ORAC
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as presenten davant d'el'.
paraules
(Áquestes
fonda.

Posa

que tots

cauen,

a

com

la
un

llampDe la boca de

les Seliyores s'envola en
sorpresa; tot el grupu sob
de
clam
chor
tadament canviant de situació, resta com de
11/2,

pedra.)

apoiades la una sobre l'al:9/a, amb una
expresszó de cara fortament satírica, guai
huí dret a la famzlia del Balite.
A l'esquerra
del Balite: el Curador de ?'hospital, torfant
una mica el cap a un cantó,
corrí si escoltes al
ses,

guna cosa; darrera d'en elfulge amb els bra
os

oberts, ajupint-se gazrebé Nas

ESCENA MUDA

sobre' l

El Batlle al nzig, :freí cóm una columna,
amb els braços oberts í el cap ffítal enrera. A
dreta d'ea la sev.-2 atórza i la sevafino, les
quals, arnb un MOVI.Millt ae tot el cós se ti de

canten; darrera el Cap de correus, girat ahs
circumstants i corbat com un signe de znte

d'ea, »Inspector d'e.scoles,
torbat de la manera 7:tés innocent; darrera
d'ell, a la vera de !'escena, /res dames, hostes
darrera

rrogaczo;

trespol

a

xiutar,

veLest.1

mestre Pedrell «La Celestina».

Pel seu toc enérgic de clan, desvet
Ilant l'opinió del ensopiment tradicio
nal en que jau, mereix el Sr. Escofet la
simpatía i l'encoratjament de tots els
vers airnants de les glories artístiques
de nostra patria, i, per la nostra banda,
hem de confessar-li que la joia ha sigut
doble. El gest decidit del crític de «La

Vanguardia»
l'art de

casa

aconorta nostre

i,

enserns,

amor

afalagá,

per

rnenys

noblernent, l'amor propi de qui sotscriu
aixó, puix, ja fa algún temps, endeviná
el Sr. Escofet el tremp que cal
esforç d'aquesta mena. Mercés
a ehl podem
creure'ns ja próxims a la
realització de ço que pot semblar para
dóxicj no ha és: l'arribada gloriosa del
jorn en que l'art musical nostre prengui
carta de naturalesa en nostra propia
terra.
Per

en

a un

Tothom qui

no resti estrany al movi
musical sab que la deria den Pe
drell ha estat treballar semPre e" Pró

rnent

de la

nacionalització de la música. En
ideal ha encarrilat l'erudit,
ctualitzant-les, les potencials forces de

vers aquest

:artista,

car

és tant potenta la persona
que -en ella se'n hi aple

litat del rnestre,
guen
prou

diles,

cada

valiosa

per

o

una de les quals
sería
agegantar una figura.
Per un cantó s'hi troba en
Pedrell l'ar
tista qui coya forces quasi divinals, peró
inconscients, i. per l'a- ltre, és ell l'home
d'estudi, el savi qui ha de ser guiatge de

seure
com

a

2e119
la

Lloat siga Deu! L'esforç del Sr. Es
cofet de ((La Vanguardia)) no ha estat
avui, gojosos podem veure ajus
xorc i
tats a l'entorn dell tots els crítics mu
sicals de Barcelona treballant per a sa
tisfer l'unanirn desig de lograr la próxi
el Liceu de l'obra del
ma estrena en

a

arnb els //avis

-

mastín Pe
7

fent

í

si
dzr: «Ara veieul» Darre
ra d'ad, Korobkin,
girara se als circumstanis
fent l'ullet al.ludini satiricamene al Ballle;
darrera d'el', a la vera de l'escena, Dobt
xinski 1 Bobtxtrzski izozb un recíproc gest de
mans i boca badals i ntzrant se anzb uns ulls
molí oberts‘ Els al/res hosies resten simple
ment com estalues. rol el grupu petrificat
conserva la situaczó un o dos minuts. Cau la
cortina.
anés

rem
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en ffca

l'artista per les vertiginoses alçaries
aquest s'envoli.

on

I ara digueu-me, Ilegidors amics, no és
de la confluencia aquesta entre l'innat

l'adquirit que

deuen eixir les obres d'art
moclernes? No deuen naixer aitals obres
de l'inconscient pruija creadora de l'es
perit, fecundada per la vitalitat ordena
dora d'un intellecte potent? Doncs, si és
així, resta explicat el per qué la firma
den Pedrell és plena garantía d'éxit en la
vital qüestió de nostre drama líric.
A ulls clucs s'hi ha de creure en l'éxit,
tractant-se de «La Celestina», si se'n co
neix el llibret i se sab el Da espiritual
de •que en Pedrell ha nodrit la seva pro
fitosa vida. Essent qüestió d'un i altre
•

sería

d'estranyar

erro,

mai
posta. les
facultats de l'artista per a l'esperit de
l'obra, que aital maridatge sois pot in
fantar en condicions de viabilitat per
fecta.
Nosaltres així ho- creiém ferrnament,
de tot cor. En Pedrell ha degut .trobar
en la novela den Rojas l'element propi,
el plenament adequat a les condicions
del seu talent i a les forces assimilatives
de la seva ánima xardorosa d'artista me-.
ridional.
si en volem una prova de que l'es
pera de l'artista n'estava saturat d'aquell
ambient de la novela clássica del segle xv,
Ilegirn-lo a dl mateix, an en Pedrell, i
treiern-ne després les degudes conse
Diu en les Orientaciones: «El
día 3o de Junio empecé a seleccionar el
libro de Fernando de Rojas escribiendo,.
a la par, la música... Terminé el día 6 de
Agosto.» Quan una obra de la importan
cia de la que'ns ocupa pot fer-se així,
d'un sol respir, com si diguessirn, és

pot sorpendre,

un

car son

un

tant

a

acert

evidentíssima prova de que ja hi vi
vía en l'anima de l'autor, i que a aquesta
sols u mancava, com a un núvol prenyat
d'eléctrica energía, l'ocasió de produir
la Iluminosa descárrega.
Mes veiem d'enterar bé els llegidors
de CATALUNYA de l'afer dé l'obra d'En
Pedrell, no fos cosa que'ls hi fessim per
dre el temps comentant nostres propies
devocions, quan antoritzadíssimes veus
han exalçat ((La Celestina)) i 1' autor
d'ella. Entre la munió de critiques de
l'obra aquesta, avui n'escullirem dúes,
una d'un autor de casa, davant del qual
tots hem d'acotar el cap, i, alhora, re
tre-li el cor, perqué En Millet ha fet el
rnestratge de nostre pú.blic amb vera so
licitut de pare, i després, feta la tría en
tre les critiques de fóra, esmentarem la
publicada per Camine Bellaigue en la
«R,evue des Deu.x Mondes». De ambdos
estudis n'extractarem ço que hi hagi de
generalitat majar, o bé ço que's referei
xi al reviscolarnent del musical esperit
ibéric, donant vida a nostre drama líric,
punt que és del major interés per als ai
mants de l'art patri.
una

Digué En Millet que la novela d'En
Rojas «ha servit per a que el mestre fés
una obra musical soperba, única en la
literatura musical moderna per ses :ten
dencies d'art tradicional, d'art popular;
art tradicional i popular que el .mestre
ha covat dintre seu tota la vida, i que
ha forrnat sa personalitat musical, d'una
sanitut i originalitat excelsa».

Després, l'il-lustre director de.1-Orfeó
fa de la partitura una análisi detinguda
bon.ica en la qual va posant de relleu
els acerts extraordinaris del mestre Pe
drell. Ja en els pocs compassos que ser
veixen de preludi, fa notar que s'hi tro
ba «tota la fésonomia artística de -l'au
tor: l'art tradicional i el cant popular
fosos i transformats en materia propia.
Més tart, encisat En Millet Del terna
d'amor, din d'ell: «!Quina poesía, qui
na dolcesa se`n desprén d'eixa frase! -No
Panalitzeu pas: sentiu-ne la flaira d'a
questes ondulacions cromatic-orientals.»
L'analista segueix -escorcollant els se
crets de l'obra, es fixa en els temes de
Calixto i Melibea que li donen vida pas
sional;. examina els que anomena del «ci.ole fatalista» i que venen a ser les trági
ques veus del destí; observa l'escayen
ça popular de les melodíes que canten
els personatges qui «enrotllen i ventegen
el foc de les amors que son_ l'anima -de
l'obra» estableix la distinció entre l'es
perit musical de Melibea i el del seu
enamorat Calixto, car el d'aquest és im
petuosament arnorós, dalint-se per la
possessió, mentres que en el d'aquella hi
ha. cr its de rebel.lió duna anima virgi
nal contra la torrentada passional qui
se l'endú. El dibuix musical de Lucre
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cia, la

serventa

fidel de Melibea,

aristocrática frescor que

una

és de
está del tot

'ligada amb la noblesa del

carácter d'ai
tal personatge. La hermosa escena de la
Celestina amb Melibea és descrita aixi
per En Millet: «La passió regna sobera
na.

7
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Solament

cert

reculliment,

un

dolç

breçoleig temptador,

calma per un mo
ment aquel' mar esvalotat quan la vella
Celestina defineix el que és amor; la
frase musical insinuanta
dolçament
breçola aquelles paraules d'una prosa
excelsa....»
Seguint el comentarista, així, a grans
trets, hem de dir que assenyala Pardi
desa de Pacabament del segon acte, i el
gran humorisme que hi há en l'escena
de la ronda amb Pesporuguiment deis
dos criats, «humorisme atemperat pel
misteni de la nit, pel cant de la ronda,
que sembla la ven de la nit mateixa,
que deixa rastre d'esgarrifança en el se
gon tema popular deis dos criats».
Arribada l'hora de que la comedia es
devé trágica, glosa amb paraules d'elogi
,

la complexa

escena, amb que termena
diu en
el acte ter.p. «Aquest episodi
Millet
és d'un color musical justíssim
i ha de resultar en l'escena d'un efecte
corprenedor: el toc d'atenció de les
trompetes, típic i hermós; la vela isola
da del butxí, sense acompanyament,
seca.... cantant sinistrament la senten
—

sa veu blanca...;
acompanyament, can

cia; els escolans arnb

el monjos
tant arnb melodía gregoriana; tot d'una
gran simplicitat de medis que contrasta
sense

amb

Pagitació atormentada, dramática,

que enrotila aquesta visió de la processó
de la mort».
En Pacte quart: «Din.s del jardí, Me
libea, enamorada, demana a Lucrecia,
la seva fidel serventa, que canti, que la
cançó és la dolça cornpanya d'un cor
enamorat. Canta Lucrecia, i canta Me
libea, i canta la nit amb veus misterio
ses. No u cal aquí al compositor retreu
per a explicar-nos la poesía
re motius
d'aquel' moment. Al contrari, les melo
díes venen n.oves i verges, amb tebiors
de nit d'istiu i amb perfums de flors
amagades. Melibea sent eL desig del
cant per a acompanyar els suaus afectes
de l'amor que ompla la seva ánima, i al
cant de la serventa fidel ella hi respon
amb el seu, com un raig de Iluna sobre
un roser florit, una dolça i serena me

lodía

El

compositor

n'ha

no

per

a

donen Padéu al

enamorada
tres

riosament

l'orquesta i

chor amagat,
ponement, com vibracions de la natura,
amorosides també per lluna clara: és un
per

un

un

res

Calixto sorpren a l'estimada;
els motius passionals s'exalten; la n'In
sió regna suprema; la virginal melodía
calla; solarnent retorna quan Alelibea
retreta Pencís de la natura, Pencant de
la nit que tant bé envolcalla Pidili de sos
amors; després la melodía passional
torna a regnar sobirana..
Mes, qué
havía
de
venir
el des
prompte i terrible
encant! Calixto ha sentit que son moço
se les heu amb algú en
el carrer... vá
per baixar el mur que tanca el jardí,
posa el peu en fals i cau rnort. El dolç
idili s'ha trencat, la terrible realitat de
la mort ha desencantat la suprema iPlu
sió deis sentits! El dramátic i enérgic
motiu del començament del acte (quan
Calixto escalava el jardí) rebot amb for
ça; el moti.0 cromátic descendent, roso
la tristament mentres el moco i el patge
retiren el cadavre de son amo i Melibea
se sent penetrada per la negror del gran
dolor... el pecat d'idolatría amorosa en
gendra el desig de la naort en la buidor
de son ánima desolada... El chor miste
riós gronxa tristament els recorts amo
rosos del començament de Pacte... Me
libea allunya de son costat a son pare i
de
a sa serventa, i es troba sola a dalt
profoncla
torra;
un
alé
de
tristesa
se
la
El
dolcíssim
sent en Parnbient musical.
cant de l'amor de Calixto, passa pels
l'avis de l'enamorada, tot sentint-se
aprop de Pestimat per la mort que ven
-próxima, i un motiu... ressona fúnebre
ment quan ella tanca la porta de la te
encís.

—

rraça, per a que

ningú destorbi

sos

té

trics designis: A la veu del pare, que
crida a la filia des de abaix de la torra,
contesta Melibea descobrint sos culpa
bles amors i les tristes morts de que
han sigut causa. Els accents passionals
expressen son dolor, i les veus misterio
ses
envolcallen sa desesperado amb el
motiu descendent i amb armoníes Tala
nyívoles, trists records deis transports
amorosos passats. La enamorada torna
a

sospirar,

com

un

cant

d'anyorament

l'amor de Calixto, tot dien_t a l'estimat
que Pesperi... Als últirns clams doloro
sos, rneravella d'expressió punyenta....

Tjj

Salid rnés

eiegant

pobre

llença

pare, i la dóna
torra aval]; men

pessimistes rossolen

en

les veus en el gran ac
passional
de
Melibea i en el motiu
cent
d'aspiració amorosa que s'enfila amunt,
mentres el motiu cromátic descendent
rosola avall en les profunditats de Por
questa.—En aquest final el sentit pro
fon de la tragedia penetra fortament...
la Melibea de nostre Pedrell té accents
de passió de ánima, té crits de dolor
que se'n entren endins i nos l'agerma
nen dignament al costat de aquelles ger
manes grans («Arrnida» de Gluck, «Isol
da» de Wagner, etz.,) de l'idolatría amo
rosa, al-1lb fesomía propia i característi
ca» _la veieu quines belles descripcions
ha inspirat «La Celestina)) a en Millet,
pero no us acontenteu amb el transcrit
aquí, Ilegiu-lo integre el seu estudi; és
tant bon guiatge per seguir la trama de
la partitura, que de fer-ho us en pervin
drá un goig encisador.
en

Ens hem entretingut massa en aquest
estudi, i l'espai ens manca per a extrac
tar el de Bellaigue; mes ho hem pro
más, i corn no volérn faltar a la paraula,
sois ens fixarem, per a escursar, en ço
que s'Id din del

nacionalisrne musical
de l'obra.
Din Bellaigue: ....E1 conjunt de l'obra
és com presa de l'angoixa, de la febre
d'un cromatisme que a primera vista,
sernpre pensant amb el «Tristany», es
podria calificar de wagneriá. Peró,
aquest, genre patétic i dolorós, té arrels
més velles i de rnajor pregonesa, en la
patria mateixa del músic i de l'obra seva,
en el geni i en l'anima secular de la raça.
Si ajunteu en aquest crornatisme gene
ral l'alteració de certes notes i de deter
minats intervals, l'us de mod-as antics
de temes populars, aleshores haureu
deixat assenyalats els elernents de carac
ter eminentrnent propi a la música del
mestre Pedrell. Aquest carácter és el na
cionalisme.... el nacionalisme d'aquesta
música no té res d'encongit, ni de lirni
tat. Si's val de la cançó popular i de les
intuicions i expontaneitats d'époques
primitives, també enclou, i fins reclama
el geni i les obres rnestres deis gratis se
gles de l'art. 1 tot just, res d'aixó és des
conegut al gran artista integral que és el

Pedrell. Artista i sabi ademés,
historiador deis rnestres passats, i mes
mestre

a
ItktT Pr

se

els motius

acompanyar-la i l'ha feta bregar miste

Cada tarda Tkolleert
Rambla deis E:011ft, núm. 8

tingut

orquesta

prou deis timbres de la

Març 1914

la sortida deis teatres

Mend desde 5

de Barcelona per

ba.nquets

esetes
i

lunch

7 Març 1914

depositan i

custodi peró
Victoria i
l'editor
deis
creador alhora,
compositor
de
«La Ce
deis Cabezón, el
lestina» no solarnent haurá defensat i
salvat el tresor musical de sa patria,
sinó que a son torn l'haura enriquit...
Exclusivament nacional per l'argument
i el text literari, «La Celestina» ho és
tambe amb igual puresa per la música.
Tot és espanyol en ella, els sons i les pa
raules, I s'hi troba i s'hi reconeix más
d'una Espanya. Primerament l'Espanya
del poble, la de primítives cançons;
árabe en una meitat al menys; després
tre

ell mateix,

Espanya,

altra

una

menys

instintiva;

la qual els mestres
-de la gran época, de l'época sagrada, els
polifonistes del XVI segle, formaren l'es
perit deis cants i els disciplinaren. Per
últim, sobre de tantes coses del passat,
el preserrt hi há marcat son segell, pero
sino per a consagrar-lo.
no per atuír-lo,
Pot dir-se que en l'inspiració moderna
hi ha alenades de totes les edats, tots els
más

aquella

sabia,

en

conjunts. Composta d'aquesta
manera, construida així, l'obra del mes
tre Pedrell ja té l'aire classic; res hi dei
moda,
xa entreveure l'influencia d'una
efírner,
gust
i
el
mateix
el caprici d'un
valors

passat que reviu
aferma el
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en

ella és penyora

Després de assenyadíssimes observa
cions sobre la íntima conexió de la mú
sica amb la Iletra, i d'anar descapde
Ilant l'estudi de tota l'obra, cliu, par
lant del final d'aquesta: Genre cromatic
i modos antics, música de teatre i mú
sica pura, instint o geni d'una antiga
raça, ciencia, sentiment i istil d'un gran
artista contemporani, tot aixó forma la
altíssima bellesa de l'escena, tot aixó
aixeca
tal volta per primer cop
el
traspás duna filia d'Espanya a la cate
goría de les rnorts femenines más glo
rioses que ha cantat el drama líric.»
Nosaltres, per acabar dignament a
quest article, no podem fer altra cosa de
mellor que corejar les paraules amb que
el mateix Bellaigue clou son estudi:
«Cridern-la, acullim-la aqLesta germana
Ilatina. Moit noble i molt lleal, com diu.en
els escuts de sa patria, ella és digne de
nostre aculliment i de nostre vassallat
ge... Una altra veu, tota diferent a la
deis Mascagni, Puccini i Leonca.vallo,
ens arriba... del
Mediterrani.... dema
nem que canti;» i alterant un xic el text
afegim «qui pugi dalt de la torra de Sa
lamanca, veura, sentirá, des de allí dalt,
quelcorn inconegut i admirable.»
—

—

qui

j.FORNELL

pervindre.»

deliciosa comedia

una

s'ennoblia la

casa

darrera meu. Després aquella ven re
treia amb entusiasmes l'espera clássic
qui novament llumena en les intel.li
gencies arreu; lloava xardorosament el
más clássic i más noblernent barceloní
deis nostres joves poetes. Aquell reno
vament m'omplía de joia... Vaig remar
les mans del admirat amic un
car en
petit llibret—lectura de viatge: contenía
comedies d'un gran classic francés.—
Per a compendre com aquell horne va
reconciliar-me amb el mar, el sol i el

paisatje, hauría d'explicar (i ja l'expli
caré un dia) l'ubriaguesa que sernpre
cm

dre,

dona el sentir vora rneu i compen
una vida ben viventa.

El títol abstracte de aquesta obra no
inquietar; cal dir peró, com jo

va cm va

evocava per

a

tranquilitzar-me,

com

jo

invocava, la memorable conversa?
Mes ai, que la representació de «Pa
tria» justifica una vegada encara aque
Iles ternences de la meya sensibilitat da
vant les estridencies del paisatge.

Heusaquí

Teat2e catalá

on

i el conside
tradició del
nava
en
l'edat ditxosa en que es pro
dueixen les obres definitives.
Parlar-cm: de primer la veu seva som
rienta i velada, m'interrogava ávida
rnent sobre les rneravelles que jo deixava
teatre de

barreja

mes

una

poc

tragi-comedia (quina

clássical)

on

se

seguei

min.uciosament les fases de una
tristíssima anécdota de l'historia es
panyola contemporania, amb un intent
1 aixó es
no assolit de generalitzar-la.
xen

9

s

C-L2

Tornava jo de París. Dos

sojorns hi

la,capital francesa, un es
tiueig a Bretanya, havíen acostumat els
meus ulls, la meya
sensibilitat a aque
lles atrnósferes emboirades, grisenques,
an aquelIes atenua.des Ilums, on_ es sua
vitzen les formes, els colors es rnatitzen
es subtilitzen els
esperits, adquirint fi
vernencs

en

i delicadesa.
El pas rapid del
ceses de migdia,

nor

tren per terres

fran

tingué per fons un
paisatje persistentrnent emplujat, on la
sensibilitat i els ulls se cornplavíen en
cara.

Mes l'entrada

en

fou, bruscame-nt,
sotragada

litat,

un

gust per

terres

una

d'Espanya

quasi dolorosa

la no preparada sensibi
escándol per als ulls, un dis
als nervis afadigats del Ilarg
per

a

viatge. Una vivíssirna primavera

de sob

te, al entorn rneu esclatava, amb violen
cies de verdor, roentors de sol, en.11uer
na.ments de
•

mar.

...Invadien els
res

i

vagons gents

cridane

gesticulantes...

•Totseguit, per associacions d'idees,
habituals, vaig tran,poar les ines

en

mí

perades irnpresions

pretext per a rnoure en escena una colla
de grotesques marionetes, qui diuen

cológic,

una

a lo moral, a lo psi
lo estétic; i sena feu enutjosa
la rnenaça del retorn a n'aquelles estri
dencies rnorals, estétiques i psicológi
ques, enlletgidores de ma cara ciutat n.a
dina. El goig del retorn sois podía do
nar=me'l en aitals moments, l'esperança
de retrobar unes poqu.íssimes persones
que la sang familiar amava o que esti
maya l'esperit amistós.
Mes la presencia en el tren d'un ho
me,.alleujá la meya sensibilitat enerva
da, me feu cornpendre la gran part de
injusticia que hi havía en aquelles im
presions. Els meus ulls, inmediatanient
pogueren reposar en aquell rostre rejo
venit, plé de tranquilitat i joia, en el
gest senzill, en els ulls doleos; en tota
la figura plena de poixança i maduresa.
Les qualitats disperses en el paisatge,
s'armonitzaven al reflectar-se en aquella
figura i en aquell esperit s'hi presen
tíen raigs del nostre sol, reflexes del
nostre mar i joia deis camps nostres.
Aquest horne era en Pous i Pagés.
Jo savia que acabava de publicar una
forta i vasta novel-la, de ter-se aplaudir
a

abundor de frases de Miting elec
torer, de vulgar periodisrne polític, de
libe' de propaganda humanitaria i re
d,emptora, recopilara tots els 'loes co
muns, repetits 'fins al fástic, de l'anéc
dota Ilastimosa ença. I agravant aixó
una inexperencia, una falta de món, al
fer parlar i accionar personatjes
ui
viuen sots disciplines de correcció, de
bona educado, de tacte i mesura, sois
comparables en candorositat a la inexpe
rencia, a la falta de món, arnb que es fa
parlar a reis, princeps i altres personat
jes alt-situats en la «Reina jove», per

exemple.
No

ens

detindrem

a

parlar deis

recur

escenics, infantívols, deis groixuts
efectes de -força primitiva, deis xistos i
frases del mal gust más insoportable.
I amb aixó encara —noves tristeses
l'horrible feinejar d'actors i actrius. Mes
aquí no insistim; siguem pietosos, ja que
per ara no té rernei la cosa.
•Un comeng de discreció varem notar
inconscient encara, peró
en el -públic,
sos

indubitable; Pargurnent no l'interessava,

bona i sólida musculatura, com
han pocs exemples en els diálecs,
gairebé sempre incorrectes, incoherents

fí,

les frases no li feien efecte; remarcava
moltes inconveniencies i faltes de bon
gust; personatges satiritzants, paraules
dites amb l'evident propósit de excitar
lo, d'aixecar lo, el deixaven tranquil.
si aplaudí sincerament al finar el segón
acte no fou mogut per l'argument ni
per les frases, sino per efecte del movi
ment, de la marxa de les escenes, per
Phabilitat indiscutible d'home de teatre,
arnb que l'autor prepara el final des del

i sentimentals, deis nostres prosistes
dramátics. Heusaquí un exemple qui pot
ser

gramatical; té,

en

perdut. Esperem en

No obIidem que mestre Pous i Pa
gés parla entusiasmat de les corrents
clássiques i alaba poetes perfectes i por
ta com a lectura de viatje uns petits lli
bres qui contenen comedies d'un gran
clássic francés. A més d'altres coFes de

comeng del acte.

de saborosa correcció

tot és

care.

-

Per aquí vindrem a parlar, amb cert
conort, del diálec, no ja en quant a go
que diu sinó en quant a la carcassa, la
estructura: és coherent, lúcit, ben articu
lat; de cláusules ben acabades i sonores,

una

eficag.
Dones, no

podrá ense
els interessos del empressari

profit, aquest
nyar-li que
•

gran

clássic

a conciliar-se amb la crea
immortals.
ció d'obres
j. FARRAN i MAYORAL

poden arribar

En Combó / les actuals eleccions
incomparable la fortitut i sugestió de
l'apostolat d'En Cambó davant aquestes
eleccions, que no són solament unes episó
Es

diques eleccións, sinó una cri.si del catala
nisme i un esplendida ostensió de la força de
la Lliga Regionalista, per combatre a la
qual han vhagut de barrejar-se els partits
polítics que guanyaren les majoríes i les
minoríes barcelonines a les passades elec
cions de diputats a Corts.
L'açció subtil, coratjosa i fidelíssirna a
l'ideal catalá de nostre gran leader, la seva
paraula eternament sincera i vivificant s'en-.
'durán el Majar merit de les victories, de les'

futures consagracions populars.
Cdxn a documents
produir aqui dos de

importantíssims
sos

cal

re

discursos : el pro

nunciat a la Lliga 'en la presentació dé can
didats, i el del Tívoli al meeting impar
tantíssirn iorganitzat per la mateixa Lliga.

protestat
seva

tots els que de

estimen

cor

a

la

terra.

d'aquesta alianca,
coalició s'imposen els que
la fan grans sacrificis, perd's fan per una
Analitzant els Motius

'digué

per a

La grandiosa concurrencia el saluda aimb
d'aplaudiments.
un esclat unánim
Comença saludant als companys de cada
qual
'cija que assisden an aquell acte i en el
rectificar
haver
de
sense
podíen
estar
tots hi
res de la seva conducta ; be podem aguan
bandera cata
tar en nostres mans aquesta
quatre ba
s'esvaeixin
les
sense
que
lana,
aplaudirnents)
; que po
rres de sang (grans
retrat
del
doctor
d'aquest
dern parlar davant
Robert sense haver de girar el quadre al re
-

quan Solidari
deja
tat Catalana, que'l Govern no gosá presen
tar ni un sol candidat en tot Catalunya, se
podría dir que els solidaris estaven ente
Són uns raona
sos ramb els ministerials.

Raonant aixís

més alta que'l nostre amor propi i que
en unes eleccions legislatives per a obtenir
coalició
una representació al Parlament una
s'ha de fer a base d'un programa i. una co

Munitat d'ideals.

ments

Recorda la formació de Solidaritat Cata
lana, que abrandá el cor de tots els cata
lans en una sola aspiració, aquel' grandiós
homenatge del 20 de maig ajuntant-nos a
tots en un fervor& amor a la terra catalana
treure el vilipen
en una acció comú per a
di que pesava damunt de Catalunya ; entre
aquells homes que's tractaven com a ger
Mans, desseguida es plantejá el problema
de Si teníen ,dret a pactar una coalició elec
toral; recordá que en una reunió, a la qual
hi ,assistien en Carner, en Martí Julia i al
tres homes de l'Esquerra, declararen, com
p. Cosa natural, que no s'hi havía d'anar
comú que'ns
sense establir un programa
agermanés i per aquest motín es redactá el
programa del Tívoli, programa que malgrat
l'agraiment imrnens que Catalunya sentía per
en Salmerón, el gran patriarca de la nostra
terra, se li va dir que no's podía anar a les
eleccions sense acordar abans un programa

ana
naIistes i radicals ; coalició que no vol
his
per
la
pactar,
dret
a
Isi4enien
o
no
litzar
_Barcelona,
no
rec
toria deis lerrouxistes a
ver
deis
fets
;
després
tificada aquests dies
gonyosos ocorreguts aquí, deis auars tam
ni un ;
poc en Lerroux no n'ha rectificat
tot
banda
deixat
de
coalició en la aual s'ha
n'han
qual
i
de
la
política
d'honradesa

sentit

•

.

(Ovació).
Digué que'l fet més característic de la
Vinenta llnita electoral és la coalició, di
gueM-ne republicana, pactada entre nacio

•

xiit,

io se

sab .aon, ni auan, amb gran miste

incomprensibles:

victoria i no'ns ofendrern que vinguin can
didats d'altres ideals a lluitar contra nos
altres. Considera aquesta lluita necessaria
ciutadanía.
per a mantenir viu resperit de
en el
encarnar
Tata bandera que vulgui
poble, no ha de desitjar més que la lluita
i el contrast. Aquesta és la essencia de la
democracia.
Dones per h.aver-ho cumplen aixís nos
altres, se'ns acusa d'haver pactat amb la
reacció contra la llibertat i diuen que ells
s'han aliat amb els lerrowdstes per a vet
'de
llar per la llibertat de Catalunya i per a
fensa" la República.
De República que's vulgui ímposar pels
vots deis .diputats al Parlament, digué que
no'n coneixía cap. A Espanya va haver-n'hi
traspassat
una, .pero Tou per que el Rei havía
monár
diputats
frontera,
la
votaren
els
la
i

la coalició de nacionalistes i
lerrouxistes no s'ha estimat necesari.
Recorda que en 1910, al requerir la coa
lició de tintes a la Lliga Regionalista aques
ta va imposar també un programa parlamen

vés.

—

—

Se mosca estranyat de quels esquerrans
•inguin la pretensió de que la Lliga presen
ti candidat en els districtes pn també n'hi
presenta un esquerrá.
Diu que valer tenir els distríctes inscrits
Propietat,
ia favor seu en el Registre de la
és inolt .poc democrátic i dernostra molt poc
respecte a la voluntat que en cada elecció
han d'exposar lliurement els electors. (Grans
aplaudiments). Presentem candidats per a
tot on 'considerem que hi ha un nucli d'elec
tors regionalistes que poden donar-nos la

en

tari.
Rémarcá.- que aixís han de fer-se les coa
lidons i no per a guanyar alguns cliputats
més i b,arallar-se després d'haver guanyat.
Per ;a fer aixó no val la pena d'associar-se.
Tata associació al constituir-se, lo pri
•er <lile fa es precisar l'objecte moral coneix
ningú robjecte d'aquesta societat anónima
d'establir-se entre
o clandestina que acaba
lerrouxistes i nacianalistes ? (Rialles).
Ter a fer-la han donat el pretext de opo
ells, .havía
sar-se a la coalició que, -dejen
conserva7
amb
els
fet la Lliga Regionalista
s'havíen
reu
ireformistes,
que
dors, :daástes

districtes de 'Ca

perdre.

cosa

I ala)

tots els

I, efectiv.ament ; tenint pactada aquesta
coalició ministerials i regionalistes, se ba
rallaven encarnicadament als districtes de
Manresa Arenys i adem.és ens presentaven
un altre ministerial per Berga contra'l can
didat regionalista senyor Farguell ; minis
terials i regionalistes lluiten també els uns
contra'ls altres a Sabadell i a Vich. Mai la
Lliga Regionalista ha sostingut un front de
batalla tant extens, ni una lluita tant viva corn
en les actuals eleccions.
Parlant de la nostra aliança amb els re
formistes, diu que és tal que en aquells mo
ments acabava id'arribtu- d'un miting cele
brat a Sant Feliu de Llobregat en el qual
havía parlat en contra den Miró, el quefe re
formista d'aquesta provincia que's presenta
ca.ndidat per aquell districte. Aix6 succeía
Mentres en Lerroux se n'anava a treballar
a favor den Carner, pel districte del Ven
drell.
Digué que'ns tiraven en cara que'l Go
vern no presentava candidats ministerials
pels districtes on se presenten en Ventosa,
en .Plajta i en Bertrán. A nosaltres no se'ns
ha ;ocorregut tirar-los an ells a la cara el que
tampoc en presentava contra en Salvatella,
contra l'Albert, ni contra en Rodés. Lo que
hi ha és que el Govern ne presenta on sab
que ha le ga.anyar i no on sal que ha de

que en tata

parlamentan.

repartir-se

talunya.

•

Piscurs de preseritació
de candidats a la Lliga
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quics, principalment.
Per p. implantar la República
•

•

i fer la re
Madrid,
ni á la sala
d'anar
a
volució
s'haenganyant
del Parlament, si no's vol seguir
tenir
digué
al hable, sinó que s'ha de
el pit i deciáió per a imposar-la des d'altres
llocs. (Grans aplaudiments).
Referí que en el discurs den Len-oux
.diu que la c-oalició era Indispensable per
Mancoraunitat
que aixís ells dorninaríen la
no

—

—

•

instrument de progrés ; que si
nos.altres sería un instrument
dominessi
lii
que
xppressió per a Catalunya. De manera Le
coalició
amb
en
necessaria
la
ha sigut
progrés la força i
rroux per a assegurar el
Catalana. Amb
Mancomunitat
el vigor de la
combatuda fins ara com
que
l'ha
Lerroux,
en
ideals de Ca
•ha combatut a tots els demés

i la faríen

un

•

talunya.

Mancomunitat
En Lerroux ha dit que la
horror
; que al
un
nostres rnans sería
en
l'inguisició,
perb
que si la
establiríem
ineys
ells se daría gran desenrotllo
obres Obligues i a les institucions
a les
com suc
i ensenyança
beneficencia
de
a les provincies
'deja en Lerroux
ceeix
Vascongades, sense pensar que aquelles pro
vincies són governades per homes més reac
cionaris, rnés «inquisitorials» j més atras

governessin

—

sats que

nosaltres.

que
I feia observar el fet extraordinari de
progrés
se facin
manifestacions
de
les
totes
els actes
per elements reaccionaris i tots
violencies
se realitzini
totes
les
i
contra dret
de la democracia.
en llom de la llibertat i

(Grans aplaudiments).
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Va dir que amb aquesta coalició s'entre
Es
ga.va In en Lerroux tota la força de la
acusar
havía
de
guerra Catalana i que eh l
als directors d'aquesta Esquerra d'haver
malgastat, d'haver dilapidat unes forces ca
talanes que klls no havíen creat, ni'ls costa
havíen sortit de la
ven. Eren forces que
Lliga per una dissidencia personalíssima en
1904 i que les havíen tingut vegetant fins
a 1906.
Quant S-oliclaritat Catalana, se'ls va donar
aquell
una participació esplendida, al crearse
aquella
desfer-se
gran patrim-oni comú. I al
Solidaritat, en la qual ells no hi feren res
Inés que destruir-la, al fer-se'n la liquida
ció, ells s'endugueren la part més grossa,
:d'allb que nosaltres amb els nostres esfor
los havíem fet.
En Cambó deja als directors de l'Esque
rra : D'aquella força catalana que vos va
reu emportar, que n'heu fet ? Cbm heu cura.plert la Missió de catalanitzar les masses ra
dic.als ? Que haveu fet ? Rls, haveu fet.
Els va 'dir que les victories les havíen ob
tingwies Malgrat els directors i sois per la
fe d'unes masses que no's mereixíen tals
quefes ; que aiquests, en el moment del pri
mer fracás no han sapigut reorganitzar les
forces, no han sapigut enardir-les per a anar
altra vtolta a cercar la victoria; en aqueixos
de les grans responsabilitats, no han sabut
fer ni una aliança, ni una coalició, sinó que
s'han entregat absolutament. Podíen entre
gar-se ells, perb no teníen dret a entregar
el seu partit
Ells són responsables d'un
'gran mal que s'está causant a Catalunya.
pela' que en Lerroux els ha conquistat

,ells hi podía obtenir a Barce
lona una respectabilitat que tothom li. dis
cutía i fóra una força que no hi tenía. Tot
a.i.x6 ho ha obtingut sense rectificar un sol
perque a.mb

fet, i

una

paraula. (Aplaudiments).

A fóra ha obtingut la força on una barre
ra 'de patriotilme II barrava'l pas de tal ma
!riera que no. hi podía presentar amb éxit
un
oi candidat de honorabilitat i a Barce
lona ha •Lograt que homes que l'havíen insul
tat i difamat, ara li allarguessin la má. ; n6:
ha lograt que li bessesin la má. (Aplaudí

ments)

Cambió que tot aixo li costa
Lerroux dues actes en el cas de
que *en Lerroux disposi de les majoríes, perb
que laix•S rio li fa rés, perque sab que tenint
diputats per eh l an en Corominas i a l'Esta
pé, sab que mentres serán al Congrés serán
una pedra del pedestal sobre del qual s'hi
alçará eh. (Aplaudiments).
La presencia deis nacionalistes al Con
grés ha d'ésser per a ells mateixos un vi
lipendi, perque significara l'haver renegat
de totes les seves campanyes, de tota la seva
historia i de totes les seves aspiracions.
an

en

en

(Grans aplaudirnents).
Hi há algún catalanista de bona fe que
creu que aquesta coalició, aquesta entrega
ga de la Esquerra an En Lerroux será un
bé perque dins de la «Casa del Poble» i
de la redacció del «Progreso» hi exercirán
una

lles).
Nosaltres hem presentat candidat neta
catalanistes, ciutadans eminentment
representatius, que, afortunadament per a la
Lliga i per als nostres ideals, són una se
lecció de Catalunya.
Es una candidatura que l'han de votar
tots els catalans, que estimin, per damunt
de totes les coses humanes, a Catalunya,
perque ,nostres candidats, al servei de la
nostra terra hi dedicarán tots els seus es
forços ; la votarán tots els homes que vul
guin el progrés i la autonomía de Catalu
nya.; que vulguin portar al nostre poble per
camins .de ,pau 5. no per camins de violencia.
A fbra Barcelona, ja sabeu qui són els
que formen les candidatures que ha presen
tat la Lliga Regionalista. Crec que el con
junt d'homes que figuren en les nostres can
didatures, si tots van al Parlament consti
tuirán la força parlamentaria de més pls
específic, de més valúa substantiva que s'hi
pugui presentar.
deja
de
Les impressions que tinc
tots els districtes, són immillorables. S'es
ta priduint aquests dies a fóra, un movi
Inent d'opinió semblant al de Solidaritat
Catalana.
De tot arreu ens diuen el mateix : Sem
bla que tots els partits hag,in perdut el seny.
Fan tot lo contrari de lo que la seva signifi
cació exigeix. En cap d'ells s'hi troba una
afirmació, un fl, i una. ;disciplina com.'
la que ofereix la Lliga Regionalista. A Ca
talunya es té la sensació de que nosaltres
hem actuat amb seny que sabrá. usar-lo en
aquests moments decissius i de gran tras
cendencia que s',apropen en la política ca
talana.
El senyor Cambó deja : Jo tinc la convic
ció de que'l nostre éxit será esclatant a tot
Catalunya i que el vinent diumenge, 8 de
XI-1am tindrem una de les més grans alegríes
de la. nostra vida política.
A Barcelona, les majoríes, tindrem el
guanyar-les a les nostres mans. Amb els
que som aquí i l'ambient que hi há per la
ciutat, podem obtenir la més gran victoria.
L'ambient ens és favorable i amb l'es
forç de vosaltres, que sou la guardia impe
rial de l'exercit de Catalunya, :el resultat
pot ésser decisiu.
Penseu n lo quelns va passar en les elec

ment

.

Digué

va

de la. •coalició -no hi há. Inés que un nom ca
talanista, nom que tots recordeu el poc
temps que fa que pot ostentar aquest nom.
Els nostres candidats es poden presen
tar com a tals avui i es podíen presentar
amb el mateix nom deu anys enrera sense
que ningú hi tingués res que dir. Els de la
candidatura d'En Lerroux també n'hague
que
ren pogut formar part com ara, sense
tampoc ningú hi tingués rés que dir. (Ria

influencia.

Me permeto dubtar-ne, perque-els que
han dilapidat un patromoni com el que ells
tenien, no servirán per a imposar-se als ler
rouxistes, máxim quan aquestes no están
disposats a deixar-se imposar. (Aplaudi

xnents).
Recorda que .davant del fracás de les dar
eleccions municipals, al veure que no
sabíen refer-se per a cercar la victoria, es
reres

tingué l'esperança, es va creure que ac
ceptaríen una má. amiga si se'ls allargava
per a mantenir l'apariencia d'aquell partit,
entregar-se an En
perb ells s',avensaren
oferíssim el nostre
abans
de
quels
Lerroux
cOncurs. Lo mort és millor que's destrueixi.
Lo que Iza de caure és un bé que caigui.
a

hi há necessitat de que existeixi una
'gran esquerra catalana, aixís tots els ho
Mes que's sentin capassos tindrán el camí
fra.nc i expedit per a crearla. No hi troba
rán cap destorb.
Diu que en la situaci6 en que han que
'dat les forces catalanes, la Lliga Regiona
lista ha de tenir una actuació tant gran, tant
fonda, tant intensament catalanista, que en
ella s'hi trobin satisfets tots els catalans que
trobin bé
estimin a la seva terra, tots
dins d'ella. (Grans aplaudim.ents).
Diu que la comparació de les candida
tures li sería una tasca facilissima. En la

—

—

í
-
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cions municipals, que per dos vots várem
deixar de guanyar un altre regidor i que
per iun regidor no sla pogut tenir la majo
ría de l'Ajuntament. Cada hú de vosaltres
pot tenir en ses mans el decidir la victoria.
Aquesta victoria la volem, la necessitem
per a Catalunya i aquesta necessita tam
bé de nosaltres. Abans eren dos braços a
enlairar la bandera catalana i ara ja no hi
queda més que'l nostre -per a sostenir-la
ferma i ben alta.
Volem la victoria, nó per a constituir ui nou
caciquisme a Catalunya, perqué mai la Lli
ga. Regionalista s'ha aprofitat de les victo
ries per a establir un predomini de grupu.
Ja ho sabeu vosaltres, ben bé, que la Lliga
po's dedica a fer favors als amics com fan
els caciquistes. Volem la victoria perqué en
aquesta lluita s'hi juga el pervindre.de Ca
talun.ya i a tota costa hem de portar al Con
grés la representació parlamentaria que pu
gui recullir la cullita de fruits que se'ns
espera.

(Grandiosa

ovació durant Ilarga

estona).

Di$curs del meeting
Una ovació grandiosa es produeix en
aquella gernació que omplia el Tívoli de
gom a gom. Aplaudiments, aclamacions, yo
lejar de mocadors i capells enlaire salu
den l'aparició del «leader» de la causa ca
talana.

Aquest comença a parlar dient que'ls de
l'Esquerra, en els primers actes d'aquesta
campanya electoral, arriben a uns extrems
de violencia, de llenguatge, inconcebibles ;
sembla com si sentís el pes de nostres acu
sacions i el ,neguit de sa propia conciencia ;
llencen contra nosaltres Insidies impropies
ja en les lluites d'homes civilitzats.
Diu que- ell no vol baixar a tal terreny ;
eh comb,atrá.ls actes, les afirmacions, la ac
tuació
aixet ho fará no sois per propia
dignitat, sinó perque en política, les parau
les «mai més 1 », les conclusions definitives
és molt .aventurat llençar-les. Per grans que
síguin els :rezels que's tinguin contra un ho
kne, per grossa que hagi sigut la seva clau
dicació, no és de creure que'l seu erro si
gui irreparable i és 'de suposar que arribará.
el ?dia del remordiment i brollara altra vol
ta 'de son cor l'esperit de Catalanisme.
Vindrán dies en que haurem de Iluitar
en defensa de la nostra terra, i per si aquests
dies arriben i hem de col-laborar-hi junts
amb En Coromines i En Carner, no vull
haver d'abaixar els ulls davant d'ells, no
vull que m'hagin de perdonar cap insult,
( Grandiosos i significatius
cap agravi.

aplaudiments).

de la anomenada coalició republi
cana, dient que a Espanya, en política, les
paraules tenen un altre significat que en
les relacions particulars. A un anglés, que
visitant Espanya's quedava espaumat de les
violencies de lienguatge que's gasten aquí
varen contestar
en les lluites polídques, u
que, quan 'a ún se li deia traidor, canalla i
perdulari, es volía dir que era del partit

P.arla

•d'enfront. (Rialles).

Parlant de coalició. Coalició de partits
és quan se posen les dues banderes de cos
tat, quan dues agrupacions amb llurs for
ces, amb 'dignitat i sense rectificacions s'as
socíen. I ha hagut rés d'aix6 ? Nó, sinó tot
diferent, sitió que s'ha reforçat l partit ra
dical amb alguns homes de l'Esquerra.
Quan den Lerroux, per actes d'ell i del seu
partit, se'n allunyava tot el proletariat de

Catalunya,

baixes i. Miserables

vors

dim.ents).

quan anava a quedar-se sol, alla
els «nacionalistes» u han allargat la
kná. 'Quan se parla de coalició entre dos par
tits, és com dos exércits que hagin arribat
a una intel-ligencia i marxin paral-lelament
per un knateix camí, peró en aquelst cas no
es aixís, .perque un deis dos exércits va sense
bandera i sense armes ; va voltat deis al
tres i sembla que v.agi presoner. (Aplau

dirnents)

.

Escatía en Cambó qué és lo que havía
passat desde'l ines de novembre per a quels
homes de l'Esquerra d'avui s'hagin entre
gat an en Lerroux. Recordava llurs violen
cies de llenguatge contra deis lerrouxistes
en la campanya electoral municipal ; la de
rrota que tingueren ; al mes de janer al trac
tar de constituir l'Ajuntament, combaden al
partit radical i v-otaven per a primer tinent
d'alcalde al senyor Abadal de la Llig-a Re
gionalista ; votaven per Barcelona, contra 'Is
enemics de Barcelona, per la moralitat con
tra l'immoralitat, i arribá el mes de febrer
en un deis innombrables organismes de l'Eá
quena Catalana s'hi planteja el problema
de les aliances i en Corominas defensa l'a
liansa de l'Esquerra amb la Lliga Regiona
lista i en contra den Lerroux.
Alguns díes després, davant l'oferiment
de tdues .actes, pacten la coalició en tot Ca
taluny.a, excepte a Barcelona, perque aquí
el lerrouxisme ha tin.gut una significació i
una actuació tals, que no hi poden transigir.
I pocs díes després d'aquesta greu declara
ció, al cap de pocs díes, exteníen a Barcelo
na lo que en diuen coalició.
preguntava en qambó
Qué ha pasat
que hagi portat aquest canvi de conviccions
i .de sentit d'ética i de política ? Ningú sab
que hagi passat rés.
La Miga Regionalista ha sostingut la áeva
bandera, el seu programa i el seu proce
diment. La Lliga Regionalista no's va afa
nya.r a oferir-los, com altres vegades, aquei
xes dues actes en la candidatura de Barcelo
na ; si aix6 era lo que desitjaven, per qué
no'ns ho dejen clarament ? (Rialles i aplau

diments).
Dejen que's co,aligaven en defensa de la
i encara ressonen per aquesta
mateixa sala els discursos amb les áfirma
ciiins contundents deis prohoms de l'Esque
rra lent que la República no podía venir,

.República,

a

Espanya, fins

que

1914

passions. (Grans aplau

deja en Cambó
No fa molt temps
que en el Congrés s'hi va promoure un de
bat sensacional, que s'aca.bá amb l'execu
ció parlamentaria den Lerroux. Existía, alla
vors la Conjunció republicana-socialista en
la qual hi estaven aplegats tots els republi
cans d'Espanya, knenys els nacionalistes re
publicans de Catalunya. I no entraren a la
Conjunció perque dejen que tot contacte amb
el partit radical era deshonrós. Esdevingué
aquella memorable sessió, en la que s'escatí
la questió del ciment, la cals, l guix i les ai
gües, in Carner es va alçar i va llençar fo
ribonds improperis contra l'acció del partit
radical a Catalunya, i especialment a l'Ajun
tament de Barcelona.
I l'Azcárate i en Pau Iglesias, fiant-se de
les forrnals declaracions den Carner, varen
—

pronunciar aquelles paraules
execució parlamentaria den

que

foren

Lerroux. I

una
en

..sortí de la Conjunció Republica
I allavors. l'Esquerra
na. (Aplaudiments).
catalana ingressá en la Conjunció Republi
cana-Socialista.
I jo, que soc catala i que, per damunt
de tot, m'enamoro de tots els prestigis ca
talans, ara'm dic : que's pensarán els re
publicans de Madrid i de tot Espanya de
la dignitat dels republica.ns catalans i cata
lanistes que abans dejen que en Lerr4Dux no
era 'digne de figurar en la Conjunció i avui
no sois el consideren digne, sinó que rac
cepten per quefe-? (Grans -aplaudiments).
En els discursos pronunciats ahir pels pro
pagandistes d'a.quirz coalició, ja no's parla
iant, •ja no hi parlen tant d'haver-la consti
tuida en klefensa de la llibertat i de la Re
pública. Han comprés que hauría sigut una
burla massa grossa (aplaudiments). Ara
diuen que han fet la coalició per a assegurar
se'l Govern de la Mancomunitat Catalana.
Lerroux

(Rialles)

es

.

Recordeu
Ueia. en Cambó
lo que tot
Barcelona ha dit del govern del partit ra
dical a l'Ajuntament de nostra ciutat; re
cordeu tot lo que n'han dit els prohoms de
l'Esquerra, i especialment les declaracions
que diferentes vegades sobre aquest punt
han fet en Carner i en Coromines.
Davant d'aqueixes deciaracions, les més
greus, les Més virulentes, les més infamants
--

estiguessin dignificats

els partits republicans ; que'l principal obs
tacle era l'histoiria i els fets del parrit radi
cal, que obstruíen l'adveniment de la Re
pública molt Inés que les baionetes que sos
tenen el régim actual.
Aqueixa. República que no podía venir
knés que 0,mb la destrucció del partit radical
avui es la base duna coalició amb aqueix
partit radical! (Aplaud:unents). Jo pregun
to: quan menden, abans o ara ? (Vares
veus :

Març
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No thi ha dret a enganyar als pobles d'a
questa manera. Aquí 9- Estvanya, que totá ini
ciativa honrada topa amb les dificultats que
fi oposa l'excepticisme de les masses, tantes
vegades enganyades, no s'ha d'actuar d'al
tra manera en política que instaurant un 1-1-gin): d'honra.desa i de confiança, i l'acte
que acaben de realitzar els homes de l'Es
auerra Catalana és un acte de mala educa
ció política d'un poble, peraue se'l fa tor
desengany-at
(anlaudi
nar excIptic i
ments), ja que's descubreix auels nom
quests grans ideals autonomía, llibertat, re
pública, democracia, no són més que la ban
dera sota de la. anal s'hi amaguen les més

La

Susceptibilidad catarral
Muchas personas padecen
de una predisposición mar
cada al resfriado de cabeza
y al catarro nasal. A pesar
./ de todas sus precauciones,
salen de un catarro para en
trar en otro, siendo el tiempo
variable, verdadera pesadi
lla para ellos. Y no obstante
es sencillísimo el remedio a
indisposición.
esta molesta
Los Pellets del doctor Ma
ckenzy, no sólo curan el
resfriado a las 24 horas, sino
que hacen desaparecer por
,

completo
dad

esta

catarral»,

«susceptibili
o sea

pensión al catarro

en

la pro
los que

al menor cambio del tiempo
cogen un resfriado. Los Pe
llets dan inmunidad contra
los resfriados, como la vacuna contra la virue
la. Reblandecen el pecho, facilitan la expecto
ración y corrigen la tos. Caja, pesetas r'so en
todas las farmacias.

lo que sig
lluiten
per
a obtenir
junts
ara,
que
nifica
Manoomunitat Catalana.
la
govern
de
el
significa que •allavors varen difamar an en
LerrOux, essent el lerrowdsme un partit
d'ángels i tots els Ierrouxistes de l'Ajun
tarnent un chor de querubins, o significa
que'ls homes de l'Esquerra Catalana están
disposats a que passin per tot Catalunya
les vergonyes que passen a l'Ajuntament de

per i

partit radical, considereu

Barceloea. (Unánims aplaudiments).

Si no n'I.i havía cap més, aquest sería
prou suficient per a que votessin la nostra
candidatura 1 rebutjessin la de l'anomenada
coalició, tots els catalanistes que estimin a
la !seva terra.
'Qua/4 viatjant per fóra de Catalunya, a
nosaltres ens han parlat de la manera
coin a Barcelona s'administren els cabals
comuns, els hem contestat que l'Ajuntament
és ún :organisrne que no ha nascut avui, que
hores tristes i de glo
sa historia hi han
j que la
ria 1 planes d'or i de vergonya
no'ns
l'hem
feta
qual
es
regeix
per
la
llei
nosaltres, peró gonsidereu que lo que ara
passa a l'Ajuntament, demá passés a la Man
60munitat, que és l'obra nostra, l'obra de la
nostra generació, l'obra que consagra tots
els nostres ideals catalanistes ; des del mo
Ment que s.a Implantació fós un reflexe, un
Inirall de les vergony-es que fins als nos
de
tres temps han ocorregut a l'Ajuntament
Barcelona, penseu, cata'ans, catalaniste, que
enterraríen en un femer l'idealitat del nos
tre poble, la nostra 'bandera, les nostres as
piracions i la nostra dignitat. (Entusiásti
ques ,aclamacions, grans apla.udiments, vis
ques a la Mánc-omunitat).•
Ja, fa algún temps que'ls vents són favo
rables per a les aspiracions de Catalunya,
So cree que aquest ingrés deis prohoms de
l'Esquerra Catalana en la zona d'influencia
den Lerroux será profitós. per a Cataluriya
no podrán realitzar el seu mal desig d'en
tregar la- Mancomunitat Catalana an en Le
rroux, el seu més ferm enemic.
No és de creure en l'idealisme d'alguns
dels prohoms de l'Esquerra Catalana de que
catalanitzarán les masses lerrouxistes. Ells,
que no han sapigut dirigir el seu partit !
(Aplaudiments). Peró jo cree que'ls pro
homs de l'Esquerra Catalana a l'entrar en
el lerrouxisme hi produirá.n una fonda per
torbació que disoldrá el partit lerrouxista.
Tenen una força disolvent incom
parable! (Aplaudiments). En" lluita oberta
sempre -serán vençuts, pero vos asseguro que
allpartit, al qual ells entren, s'hi ha acabat la

(Grans aplaudiments).
Així ha sigut fins avui, i jO'm pewo que
seguirá succéint, perb si. ells s'han- de re
signar a sofrir els improperis de tot Catalu.nya per
poder realitzar modesta, quieta i
pau per sempre.

a

foscarn.-nt aquesta obra de

disolució del par
si aquest ha sigut el seti propósit
allavors calrá reconeixer que han sigut,

radical,

t

oh,
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que

són

uns

grans

patriotes.

aplaudiments).
Parlant de les vinentes eleccions el senyor
Cambó deja que la Lliga Regionalista hi va
enlairant, com sernpre, la bandera catalana
seguint la Y-nateixa política de sempre per a
obtenir el rhajor nombre de representants
parlamentaris que sigui possible, donant-se
compte de la transcendencia que aquestes
eleccions tenen i de la que tenen per a Es
panya i especialment per a Catalunya les vi
nentes Corts.
En aquesta tnateixa sala, no fa pas gaire
temps, jo vos anunciava l'absoluta desfeta
deis partits de govern d'Espanya. Vos deia
que'l p.artit conservador tenía sols una unió
externa, que no estava per en Maura, i que
la divisió se plantejaría en qualsevol tno
Ment. Els fets han vingut a confirmar les
'nieves paraules. Deja que'l partit lliberal es
tava en plena descomposició i que ben
prOmpte es veuría obligat a deixar el poder
per les seves divisions.
Aquesta és la situació deis partits de go
vern d'Espanya, situació que no pot
du
rar, perque no és possible que tot un país
ha.gi d'estar subjecte a totes les violencies,
totes les pertorbacions que arrastren dos
partits que no's saben entendre i que no
tenen altra bandera, ni altre ideal que la
possessió :del poder, per la qual es barallen.
I en les Corts que venen o quedarán més
fondes, més marca.des les divisions d'a
quests partits i demostrada sa incompeten
cia Per a tota obra redemptora, o els orga
nistnes de g-overn s'alsarán damunt altres
fonarnent% com :els que hi ha en els pobles
en els quals el regim constitucional esta de
finitivament establert.
En aquestes eleccions, dones, s'hi ha de
jugar la Sort d'Espanya, i, per lo tant, tam
bé de Catalunya. O sortirá d'aquestes Corts
una política organitzadora, orientada per les
víes de les grans reformes que pot salvar
el n.ostre país, o bé s'obrirá un període de
greus pertorbacions, d'esterils cornmocions
adaptacions constants en la vida política
espanyola, que repercutirán en `cota la nostra
vida social.
En aquest estat de pertorbació, com és
natural, hi perdrán els que més tenen per
Perdre i penseu que la vida i la riouesa de
Catalunya la tenim sempre al mig del carrer
en aquests casos : la primera batalla que's
doni esld'una gran i important transcenden
cia per 'al progrés, per a la riquesa i el per

vindre'de Catalunya.
En aquests moments trascendentals, cal
en les Corts d'Espanya els nostres re
presentants hi puguin parlar ben alt i molt
ferm en hom de Catalunya.
'el senyor Gambó, observant tot lo que
pa.ssa avui aquí, invitava als oients a ima
ginar-se, situats en una tribuna del Parla
rnent el !dia que s'iniciessin els grans debats
i jo
: amb la significació real o ficticia,
que

significació anti
cree que real, arnb la
catalana que té en Lerroux, quina autoritat
tindrán en el Parlament d'Espanya per a
parlar en nom .de Catalunya els que vagin
arredossats sota de la capa den Lerroux,
excitador de Itots els atentats, de tota animo
(Grandiosos
sitat i de tota violencial
jo

(Rialles

aplaudiments.)
Es per -aixó que tots els que estimeu a
Catalunya heu d'estudiar la manera com se
vos

-planteja aquest problema

en

vostra

con

ciencia : a les Corts d'Espanya, aui podrá
parlar més dignament, més fervorosament
la candi
en nom de Catalunya, els homes de
datura den Lerroux o els homes de la nos
candidatura ?
Hern demanet vares vegades; als de la
coalició, que'ns diguessin per a que s'havíen
coaligat, quin programa teníen ?, i ens han
Contestat que /no hi há necessitat de progra
ma en aquestes coalicions.
Cal remarcar. la diversitat de criteri que
aix6 5.ndica. Quan la Solidaritat Catalana,
Catalunya
auan estava 'en plet la dignitat de
tractaven de fer entrar .al gran Salmerón
en aquella coalició catalana de tots els par
tits, aqueixos i-nateixos homes que avui diuen
que no hi há. necessitat de programes, cre
gueren que era indispensable que en Salme
rón fes acatame.n.t a la bandera i al progra

tra

de les nostres reieindicacions.
I avui plantejen, no per Catalunya, sino
per una Miserable acta, i per a coaligar-se
amb en Lerroux no 11 exigeixen ni una de
claració, ni una rectifi:ació deis insults que
ha Ilençat contra tot lo que més estimem de
Ja nostra terra; contra els seus atacs a les
Ostres a,spiracioas, a la nostra llengua i a
Catalunya. (Grandiosa ovació, grans aplau
dirnents i Crits de Visca Catalunya I )
Perbfjo els demanaría una cosa : hem en
trat a Pany 14 ; estem en. el segon cente
nari de la perdua de les nostres llibertats ;
cad'any, els catalanistes celebren la luctuo
ma

-

dia.da del 11 de septembre anant a por
corones 'de llorer a la estátua den Rafel
Casanova, el gran conceller que vessl la
sang en 'defensa de les ,llibertats de Catalu
nya. Fins ara, cad'any, al portar les corones
havíem de.ldemanar force.s de policía al G-o
vern, perque'ls escamot3 dea Leirsoux an.aven
a cremar-les ; (aplaudiments) jo'ls dcmano
que per digáitat d'ells, per amor a Catalu
nya i per respecte a la memoria del gran
conceller, :exigeixin, al menys, an en Lerroux
quel. día 11 de setembre, quan anirem tots
que ells
a Portar les corones, i és 'de suposar
que ell
que
s'assegurin
de
hi
anirán,
taMbé
i. els :seus escarhots no hi ar4.r?..m a profanar
aquelles corones. He dit.
Se :produí la rhés extraordinaria marii-j
festació d'entusiasme : totes les Mans aplau
díen o enlairaven capells o voleiaven moca
dors totes les bocetes aclamaven a Catelu
nya, an en Cambó, a la Lliga.
sa

tar
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l'ocupar-se de recullir aqneixes inicia
tives paticulars, estudiar-les i donar-hi
nitat necessaria, base de llur realització,
confeccionant l'avant-projeete eeneral de la
que devem anomenar Gross Barcelona, la
gran urbs mediterránia del pervindre.
com que creiem que tots els qui per
nostra ciutat ens interessem tenim l'obliga
ció de dir-hi la nostra, exposarem en eixes
ratnes com entenem nosaltres que podría
presentar-se aqueixa qüestio.
En aquestes mateixes planes haurán vist
parlar nostres llegidors algunos vegades deis
ara

Cáted2a, dli

-tea

XXVI

Les desinencies llatines són:
Verbs en dre:

IV

—o

—as —at

Verija

en

ére:

—eo

—et

—érnus

Verbo

en

ere:

—o(io)

—it

—irntts —itie

—unt

íre:

--io

—Uvas

—iunt

Verbo

en

árnus

—

it

-

áde

—ant

étie

—

itie

ent

En llatí vulgar eo o, io o, iant un& En
les persones 1•a, 2 a i 3 a, tenim, dones, igual
tat de formes en II, III i IV; s'estableix tam
bé l'igualtat en la 6 a persona mitjangant la
generaltzació de —ent en unes llengues i
—unt en altres. Tenint en compte que la t
final can pertot, lievat en francós ande, i
que la s final cau en italiá i rurnanés tenim
que les dites persones serán en les diferents

llengu_es romániques:
Ilat.
O

05=-5

i'

at

et=it

a

ant

1nt,

a

stant

fr.

4-

±*

es

II*

et
ent
*

o;

en

±

,

O

1

O

o

i

1

J.

e

a

ES

24-

ano*

2ono*

cat.

cast.

l

-4- 1.-*

:si:s

es s

t*
ent

et

+

en

a

la

an;

len

len

Conservació de la n arnb addició d'una
eanvi, en ruraanós, eaiguda de la n.

proveneal).
En els verbs de la I,
Entre la primera pers. i la tercera hi há la
mateixa diferencia que entre el masculí 1 el
femení d'un adjectiu: eant-canta, ejuteaju
da, guart-guarda, prec-prega, perdona-per
don perdó (per calzada de la consonant
final), loa-lou (laudat-laudo), prea-preu (ye
tiat-pretio), leva,›leu (levat-levo), envía-envín,
(aquí es conserva la vocal final per trebar
se en contacte de la vocal tónica), com. en
D-'n a De-am, enveja-enveig, enuja enuig,
des ija desig. Tenim, dones, les alteracion.s:
-

1 ch

-t

r

1

? -da f ga í 'na

1

u

1

-u

í

-u

-(d)a 1 .(ti)a J -'Va

j -ig
? -ja

Sem_pre

que la o final de la primera perso
traba després cons.onant-l-r o conso
nant+1, pt, ct, &, o en forma esdrúixola, en
lloc de desaparéixer es torna e; aixi, libero
na

pus: chant i tremble. Peró la e final es va es
tenent a tots els verbs, fine a fer se Passimi

lació
En completa
cat. mig-eval es conserven bastant bé
els dos tipus, peró apareixen confusions, so
bretot en escriptors valencians: cant su_bsti
tuit per cante, desig per desige, ion per loe,
ajut per ajude. A Valencia el triomf del final
en e esdevingué complert. En mallorquí s'ha
verificat l'assimilació en sentit contrari,
puix de mostre s'ha fet Inostr; envío del ca
tal á oriental que fa en valenciá envíe, és en

En el cataiá oriental la desinencia és o no
sois en
verbs I, sinó en els II, III i IV.
Aquesta, segura.nnent no deguda a l'influen
cia castellana, és difícil d'explicar; sla el
que's vulga el seu origen, devía Influir en la
seva propa,gació 1 g-eneralització la eircums
tancda que mitjangant ella s'estableix una
distinció completa entre la
i la 3 perso
na, que altrament resultaríen hombrones en
una infinitat de verbs. Ordena, pesó, que en.
la llengua literaria caldría dar la preferencia
a les formes en —e o despreveides de desi
nencia.
En 4 i 5•a, totes les lientrues, llevat el ru
raanós, assimilen III a II; i la s de la 4.a no
sois can en italiá i ru.manes (en que la seva
eaiguda és perfectarnent regular) sinó en ca
tala 1 provengal:
a

En italíá i rumanós, en la 1 a persona, gene
ralització de la i a tos els verbs. En fran
cés, se perdé posteriorment la t de la 1.a per
sona, i la s de la 2.a pass á a la 1.a
En catalá la primera persona és caiguda 1
és mancada de desinencia (com en francés i

)

Cat-al:ama

mallorquí enviy (i Ilarga).
't.
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liare, údico-jutge (coro viaticu-viatge), dú
bito-dubte, considero-consire (prov. i cat. an
tic), parle, "alegre, honre, accepte. Tenim,
dones, molts verbs en e i no en consonant a
la primera persona.
En fr. hi há també, al principi, els dos ti

Present

Ir

-

es

a

drilUS
II
III
TV
**

i'fivinu"s

aura.

it.

fr.

cat.

cast.

am

amo*

ainS**

an

amos

erno*

eins**
i-ns**

era

emos

cm

írnus

ím
imo*
ina irnos
Tetes tres seem.plagades per —jamo.
Tetes tres reemplagades per —0718.
ati

II
TIT
TV

j

-étis
tís

-ate
-efe

-iti

-ite

-ez

-olz*
--iz*

-

ats*

-coles*
-edes'

-

its*

ides*

En francés -ez scha, generalitzat a tots
ele verbs. En castellá
-éis, ís han
reeraplagat c?des, 8z ; analejant, en catalán
-da, -éu, -ízz han reemplagat -ats, -ets, -its.
En una gran part del domini cata,lá (com.pres el dialecte central), -am I au de I, han
estats reemplagats per -cm, -su.
*

De la.. Premsa
A

La

5naln

Urbs MediterranIa del gervhiehe

EXTENSIO
Poc a poe van prenent peu i arrelant les
iniciatives aillades que teMps enrera eren
encara verla en el desert. Paulatinament van
infiltrant-se en l'ambient social de Barcelo
na, agrupant se unes amb altres segons els
estu.dis 1 manera de pensar de cada há,
comensant a concretar-se ja en conclusions
ben fires, en projectes ben determinats.

Eneoratjador de veres és per nosaltres bar
celorsins, per als catalans tots, l'observar
estudiar el moment present, aqueix desper
tar de les energíes ciutadanes, que no hi•há
dubte han de donar lloc dintre rnolt poe
temps, a una transformació, cona resorgi
rnent, de la espléndida Barcelona deis nos
tres som-nis.
A l'Ajuntainent de n.ostra clu.tat eorrespón

projectes

anomenats

Gross-Berlín, Grand

París. Gross-Colonia, Gross-Dresden, Gross
London, etc., consistents tots ells en la pre
visió deirbanització general sub-urbana deis
volta,ns d'eixes grans metrópolis en relació
a les mateixes, a base deis estudis més mo
derns d'organització ciutadana, prescindint
de interessos particulars, amb mires sola
ment al benestar i conveniencia general. No
tenim de repetir aquí el que amb tanta
autoritat han exposat altres respecte d.a
quests projectes; ens limitarem exclusiva
ment a go que den ser, i es preeís que sigui,
l'avant projeete Gross-Barcelona.
Si Berlín en son plan d'urbanització sub
urbana prén com a base la poblaeió de qua
tre mil'lions d'habitants, París sis mil.lions,
Londres den mil•lions, Colonia un rail•lió,
11a,mburg dos mil.lions, etc etc., creiem nos
altres que per a Barcelona devem fer l'avara
projeete per a viure amb totes les eomoditats
ventatjes de les organitzaeións modernos
una població de mil-lió í mig a dos mil-lions
d'habitants. 1 és ciar que per aquesta base
no's pot parlar sisquera deis plans actuals,
ni de les urbanitzaeions particulars adjuntes,
ni del projecte Jaussely, encara que aquest
hauría de servir de punt de partida. Gross
Barcelona s'entén, i no hi há dubte que será.
un día, l'area compresa des del túnel de
Mongat, Badalona, Santa Colaina, Moncada,
Sarda.nyola, Sant Cugat, Rubí, M.olins de
Rei, San Bol, Gává, i Castelldefels, fas les
Costes de Garrar, atol sos grasas pares foros
tala dei Besós, Tileídabo i Llobregat; els pas
seigs de eircu_mvalació de m.onta,nya, dual
n_ant unS el Valles, altres el .mar; sos camps
de sport, generais cap a Can Tunis,Pedralbes,
Horta, San Adriá, Valldoreix, etc •, son jardí
d'aelimatació 1 estudi d'animals lacustres i
fiuviátils al Prat; son gran pare d'aclimata
ció i reproducció zoológica en eixa vessant
del Tibidabo; els grans camps d'ensaig i
estudis d'aviació i aereostació; el jardí bo
tánie, que sería sens dubte, donados les nos
climatológiques, el millor
tres condicions
d'Europa; amb les corresponents comunica
cions rápides per a trasladar-se en mida
hora entre els dos punts més allunyats: amb
ses metropolitan.ts subterranis i aeris; ferro
carrils eléctrics d'extensions i funiculars;
pares sanatoris; eseoles esnecials i demés
institucions de cultura; en fí una Barcelona
els barris industrials sub urbans de la qual
fóren Vilanova, Martorell, Terrassa, Grano
llers, Sabadell i Mataró, amb els senyorius
marítims o plato-es de Sitg.•es 1 Masnou; pin
torescos barris jardins de Les Planes; Valido
reix, 1 dens.és eneontrades, tan.t bolles aval
encara poc honorsdes, cota hi há dintre la ex
tensió que per a Grasa-Barcelona senyalem.
I aixó que a primera vista semblará una
utopia, un somni irreal itzable, per poc que's
vagi estudiant, reflexiona,nt i escorcellant
Pexistent, el que s'está fent, i el prejeeta,t,
no ho resulta, com eomptant amb l'hospita
lita.t d'eixes planes i la corresponen_t bene
volenca dels llegidors de LA_ VEU, ,anitem
ex posant en articles sueeessius.
Cal tenir en comete l'expansió creixent
de Barcelona; la nova saya que han d,apor
tar-li els tren s eléctrics en constru_cció i pro
jectats; l'arapliaeló de l'actual xarxa de tran
víes; l'influencia que en el desenrotlló de
riostra eintat ha de tenir 'Exposició inter
nacional d'industries Elbc,triaues, í per so
bre de tot i En_és que altre cosa, aqueix des:
pertarnent, ansia de treball 1 minora, que‘
1S
nota d'un temps a aquesta part entre
nostres conciutadans.
La simpática societat cívica la Ciutat
,

Jardí'

s

ha

recentrnent

a

l'Ajuntlz,-

de Barcelo-n a cridant-li l'ateneió sobre
la neeessits.4 de confeccionar el plan general.
d'urbanització de la zona total suburbana,
1 encara Que de moment no la Pregona arnb
ment

referim n.osaltres, és do
i digna de tota mena d apoi
'loable
punt
tot
iniciativa de l'esmentada Corporaeió La

l'extensió

a

sigui qüestió de la Diputació o deis
particulars etc com és el referent a les
aceres en els passeigs de la Diputació, Ropa
blica Argentina i Bonanova; l'edificació con

que`ns

parque

,

la

Catalana deHistoria, Natural ens
tarnbé slaa, adherit amb entusias
que
consta
sol licitant amb aquella la
mateixa.
me a la
formado d'una Junta o Comissió ciutadana
de les entitats científi
amb representació industrials
i mercantils,
qries, artístiques, etcétera, encarregada de
munieipis afectats,
previa necessaria per al sosdit
la informad()
necessitats a satisfer, manera de pre

Institució

plan,
sentarlo,

en
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para,u1a,

una

per

a

tinuada deis voltants del casrer de Gandul
xer, quan fa tanta falta per aquell costat un
pare públic; Purbanització rectilínia, en ba.rriades de pendents fortes cora es vea en el
Guinardó, Horta, Nostra Senyora del Coll,
Sana Gervasi; la plantació d'arbres que es•
cullits entre'ls diferents tinas propis de la
muntanya, catalana podría portar-se a cap
en els terrenys adquirits per l'Ajuntament
fa temps en les montanyes vainas, que no
sois els milloraría embellinalos i fent-los
atractívols, sin.ó que fóra el punt de partida
per al pare forestal de Catalunya.
Ainb aqu_est lleug-er resum es pot veure si
és un tema interessant aquest i que mereix
la pena de que tots aquella Que per Barce
lona s'interessen se n'ocupin; que ningú. hi
sobra en la creuada empresa per al pervin
dre de nostra ciutat, per a la formació 1 or
ganització de Gross Barcelona.

ocupar-se,

arub l'autoritat que sa representació li apor
taría, de tots els preliminars per la confec
ció del projecte general.
Detalls hi há que causa verament estra
ja la secció
nyesa que no se n'hagi ocupat
corresponent i que, amb reserva d'ocupar
únicament
nos-en un altre dia, volem citar
avui, cora són, la construcció de cases de
pisos de llop,-uer, fins sens,e cap mena de
a torretes yenes. ea
jardí o pati, adossadesVallcarca,
Sant Ger
Col!,
les barria,des del
vasi, Bonartova i—sembla impossible inclOs
Vailvidrera i voltants del Ti bidabo; la falta
d'anitat en lo referent a u_rbanització dintre
ja
el raateix terma municipal de Barcelona,

domina
arte, de dominio da sí mismo y de
ción de los demás. Es la canonización de Le
Ig,le
rroux por los Pontífices máximos de la
sia nacionalista., al psopio tiempo de fulmi
una
nar éstas una excomunión mayor. Es

rectificación de mil campanas periodísticas,
violentas, difamadoras, brutales. Una so
lemne y edificante función de desagravios.
La rendición de los «austeros», cuyas legio
nes clamorosas entregan banderas Y cano
nes, trofeos y «armas ofensivas» al adversa
rio Es el «morituri te salutant», de los gla
diores ante César olímpico.
Nos recuerda la coalición radical-naciona
lista el gran lienzo de David, la coremonia
magnificente de la coronación del Empana
dor, rodeado de sus mariscales y lugarte
nie,ntes, de los que unos le han de abando
habían
nar a la hora de la desgracia, y otros
de traicionarle, tentados por el brillo de las
-

coronas

vacantes,

o

engrunidos,

en

el

mento del reparto del botín de las victorias.
Pero lo extraordinario en este éxito es que
Lerroux lo ha alcanzado sin la oferta de ri

y sin la entrega de víctimas, como
hicieron los triunviros romanos, que a Cice
rón_ sacrificaron.
cas arras

JOSEP

MALUQUER

(De La Veis de

1 NICOLAU.

Catalunya)

Oigámosle:

40'

ginal y pintoresco. Ni aquellas parejas sal

Mientras las plumas se hincan envenena
das en las carnes de los polemistas, por cau
plácenos contemplar el
sa de unas «bodas»,
«fausto suceso» en espectadores desapasio
nados, que desean ben.evolos a los (•contra
yentes» una eterna luna de miel, con sus
naturales frutos de bendición.
Es el novio, el robusto, el--varonil Partido.
Radical, y ella, endeble y neurasténica, la
U. F. N., tan joven y ya tan desgraciada.
?Se trata de un «matrimonio» de inclina
ción? ?De mera cenveniencia?
-A la hora de los «esponsales», ?quién dilu
cida este punto?
Pero lo que particularmente espolea nues
tra curiosidad, en esas bodas, es la ceremo
nia, la parte teatral—plástica, por decirlo
así,—:el papel crae desempena en ella, el no
vio, el gran artista de la política, que es
don Alejandro Lerroux.
Sin ironía se lo manifestamos, departiendo
corteses, en un amable discreteo, como an
tiguos companeros que hemos actuado jun
tos en la misma companía, allá, hace pocos
días, en laá plácidas márgenes del Guadal
..quivir, donde el azar nos reunió.
«De tus grandes triunfos, !oh Alejandro!,
.ninguno tan extraordinario como el que sig.hifica para tu persona y para tu partido, la
coalición radical-nacionalista. De la caja.
de sorpresas con que sabes entretener a las
.muchedumbres, no ha salido nada tan ori

meronianas,

que juntó el gran tribuno en
los preludios de Solidaridad, podían.compa
rarse, con las que vas
a hacer bailar, en
San Gervasio, al COMPás de tu música 'evo
lucionista.»
«Ser ungido Emperador por los propios
adversarios es un placer de los dioses. Tú
vas

a

sentirlo,

a

gozarlo, intensamente,

en.

refinado que se permite las más incoheren
tes sensaciones. Ver cómo las manos enemi
gas te colocan la corona en las sienes augus
tas y te hacen entrega del cetro y de-más
chirimbolos de la «Majestad», los mismos
que quisieron hacer astillas de tu. trono, no
es un

espectáculo

que se

pueda contemplar

todos los días».
No es ya, en efecto, la coalición radical
nacionalista una rehabilitación para Le
rroux _y una palinodia en los demás, sino
una afooteósis, que sólo un arte supremo, una
sutil y experimentada escenografía puedan.
preparar.
Y es que un sol- de victoria, un. verdadero
sol de Austerlitz dora las anchas espaldas
de Lerroux. La fortuna le acaricia. Le mi
ma el destino Y hasta los ejércitos contra
rios, que en cien batallas cargaron con ira
contra su guardia imperial de jóvenes rebel
des, le aclaman.
Más que una. coalición política-electoral,
admiramos en el famoso pacto una obra de

,
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«Ningún provecho he de recabar yo de la
coalición. En el bien público me he inspira
do al concertarla. Por el honor de la demo
cracia y la paz entre los republicanos, la he
concebido».
Y con un rasgo gallardo, de desprendi
miento que es todo un ejemplo, una lección.
definitiva para los demás, ofrece su puesto
en la candidatura por Barcelona. al doctor
Salillas El contraste entre Lerroux y sus
aliados de hoy, quizás sus envidiosos de ma
nana, al engrandecer su figura, empequene
ce las otras.
Mas ?para qué zaherir a nadie?
No hablemos de traición -a Cataluna. No
abramos la caja de los truenos.
Hay que dejar en paz la conciencia de los
que, al glorificar a Lerroux, han invocado la,
circunstancia eximente del miedo insupera
ble que les causa la mano negra de la reac
ción, levantando tribunales paquisitoriales
en cada esquina
Respetemos la horrísona pesadilla.
La U E. N R, tenía una misión que reali
zar en Cataluna Vencer, eliminar al lerrou
xismo por la atracción o por la absorción..
Fracasada la atracción de las masas radica
les, ha decidido entregarse a ellas.
Una vez más se ha cumplimentado la ley
inexorable del más fuerte.
pérfida
Reconozcamos de buen grado,
ironía, que el pacto de San Gerv'asio es sen
cillamente la a,poteósis de Lerroux.
La herencia yacente de Ruiz Zorrilla y
Castelar, de Fian.eras y Pf Margall, de Sal
marón, ha sido, por fin, adjudicada merced
a la pericia de los abogados ilustres de la
U. F. N. R, maestros consumados en materia
de pleitos que dan y quitan jefaturas.
.
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