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Una sàtira

bibliogràfica

de

Montesquieu

recull de «Curiositats biblio
que anèm formant de mica
en mica y que un dia tal volta
publi
carèm en volum, hem traduhit
algu
nes de les Lettres Persanes
(1) de
Montesquieu, a les quals, considerantles desde ara
com una
peça separada de l'obra, ens hem permès
també atribuhir un títol. Tot
aplegat es com segueix:
ER A un

gràfiques»

LA VISITA D'UN PERSA
DE

PARÍS,

A

UNA

EN

1719

BIBLIOTECA

dia vaig anar a visitar una gran biblio
dervitxes, els quals són
com uns depositaris d'aquella, ab l'obligació,
emperò, de dexarhi entrar a tothom en deter
minades hores.
Al entrar vegí un home que's passejava ab
gravetat per
ntremitg d'una quantitat innombrable de volums que'l
rodejaven. Me Ii vaig dirigir, y Ii vaig pregar que'm digués
quins eren alguns d'aquells Ilibres, que veya millor enqua
dernats quels demés.
teca en un convent de

Senyor

meu — me

digué,

jo'm

trobo

podía revestir d'autoritat Ilurs propies idees: per axó
corromput tots els significats y n'han torturat
tots els passatges. Es una terra a la qual fan devallades
els homes de totes les sectes, y hont irruhexen com a
pira
tes; es un camp de batalla hont lliuren molts combats totes
les nacions enemigues que s'hi ensopeguen, y hont la
gent
s'ataquen y s'escaramucen de móltes maneres.
Al costat mateix hi veurèu els Ilibres ascètichs o
de
devoció; tot seguit els llibres de moral, molt més útils; els
de teología, doblement ininteligibles, tant per la materia
que

es que n'han

que hi es tractada com per la manera de tractarla; les obres
dels místichs, es a dir, dels devots que tenen el cor sen
sible.
—
Ah, pare! — Ii vaig dir — un moment! no anèu ab tanta

parlèume d'aquests místichs.
—
digué: — la devoció enardeix a qualse
a la tendresa, y Ii fa trametre'ls esperits
al cervell, els quals axí mateix l'escalfen,
yd'aquí nexen els
èxtasis y'ls arrobaments. Aquest estat es el deliri de la de
voció: sovint se perfecciona, o, més ben dit, degenera en
quietisme (I). Ja sabeu que un quietista no es altra cosa més
que un home foll, devot y lliberti.
Vegéu els casuistes (2), que treuen a la claror els se
crets de la nit, que forgen en llur imaginació tots els mons
tres que'l dimoni d'amor pot produhir, els reunexen, elscom
paren, y'n fan l'objecte constant de les Ilurs cogitacions
feliços si en ells el cor no s'entremet de la cosa y no devé
ell mateix cómpliç de tantes disbauxes tan ignocentment
descrites y tan al desnú pintades!
Ja podèu veure que penso Iliberalment, y que us dich tot
lo que penso. Jo sóch de mena ingènua; y encara més trac
tantse de vós, que sou estranger y desitgeu saber les coses,
y saberles tal com són. Si jo volia, no més vos parlaria d'axó
ab admiració; y no pararía de dirvos: «Axó es divinal! axó
pressa:
—

ALTRE

—
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aquí

en terra

estrangera: no hi conech a ningú. Son mólts els que'm fan
preguntes semblants; emperò ja compendreu que, per a do
narlos gust, no he d'anar a
llegir tots els llibres. Ja tinch
el meu bibliotecari que us donarà
satisfacció, puix s'ocupa
nit y dia en desxifrar tot azó
que veyeu. Es un home que no
es bó per a rès, y
resulta força carregós per que no
treballa en profit del convent. Mes, ja sento que toca l'hora
del refetor: els qu'estan, com
jo, al cap d'una comunitat,
deuen esser els primers a tots els exercicis. —
Tot dihent axó, el monjo m'empenyé cap a fóra, tancà
la porta, y, talment com si
hagués volat, desaparegué de la
meva vista.

Senyor meu
vulga cor dispost

es

aquí hi
d'aquestes

respectable!

cehiría una

devirtxe

trencà la nostra conversa fins al endemà.

111

II

tornar l'endemà a aquella biblioteca, hont
vaig trobar un altre home tot diferent del que
hi havia vist la primera vegada. El seu posat
era senzill, la seva fisionomía espiritual,
y mólt
afable'l seu acolliment. Axí que Ii haguí fet
conèxer la meva curiositat, se posà en obligació de satis
ferla, y, fins, d'instruhirme, en qualitat d'estranger.
—
Pare — Ii vaig dir, — ¿quins són aquests grossos vo
lums que ocupen tot aquest costat de biblioteca ?
— Són — me
digué — els interpretadors de l'Escriptura.
—
N'hl ha un gran nombre! — Ii vaig respondre: — per
força devia ésser abans mólt fosca l'Escriptura, y molt es
clarida a hores d'ara.
Es que hi queden encara alguns

duptes? ¿Poden

haverhi puntada discussió?
ha, Déu meu, si n'hi ha! — me respongué; — quasi

tants com ratlles de lletra conté.
—
é Si? — vaig dirli; —¿y donchs
autors?
—

què han fet

tots

aquests

que cal creure,

(1) Letires Persanes; CXXXIII a CXXXVII.
VOL. II

designada vaig tornarhi, y'l meu home'm
portà precisament al indret en què'ns haviem

l'hora

dexat.
—

fieusaquí — va dirme

— els

gramatichs,

els

glosadors y'ls comentadors.
— Pare — Ii
vaig dir, — tota aquesta gent no poden pas
prescindir de tenir bon seny...
— Prou
— me
que poden
digué, — y ni tan sols s'hi co
neix, posat que les llurs obres no'n resulten pas pitjors: lo
qual es per a ells cosa mólt avinenta.
— Cert
—
que sí
vaig dirli, — y prou ne cenech de filo
sophs que farien molt bé si's dedicaven a aquesta mena de
ciencies.
—
Aquí teniu — va prosseguir — els oradors, que tenen
el talent de persuadir independentment de les rahons; y'ls
geòmetres, que obliguen a un home a dexarse persuadir
sense volerho, y tirànicament el convencen.

autors — me

replicà — no han cercat may en
sinó allò qu'ells matexos
creuen; no se l'han mirada com un llibre hont eren conten
guts els dogmes que devien acceptar, sinó com una obra

Aquests
l'Escriptura lo

quelcom de meravellós!» y suc

coses: o que us enganyaría, o
que'm deshonraría en el vostre concepte. —
En aquestes acabàrem; una ocupació que Ii vingué al

AIG

— Si n'hi

ha

dues

(1) Doctrina religiosa quesuposa la perfecció en l'anor
reament de la voluntat y l'absoluta indiferencia de l'anima.
A les darreries del segle xvit tingué molts sectaris a
França
y donà lloch a grans controversies. (N. de
(2) Teólechs que s'ocupen de moral religiosa, y d'esca
tir,a voltes ab excessiva subtilitat, els casos de conciencia.
(N. del3o3L.)
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Heusaquils

llibres de

metafísica, que iracten de tan

copiosos interessos, y en els quals l'infinit compareix per
tot arrèu; els Ilibres de física, que no troben cosa de major
meravella en l'economia del ample univers, qu'en la més
senzilla màquina dels nostres artesans; els llibres de medi
cina, aquests monuments de la fragilitat de la naturalesa
y de la potestat de la ciencia, que fan tremolar quan parlen
de les malaltíes, àdhuch les més petites, per lo mólt que'ns
fan accessible la mort, emperò que'ns posen en una com
pleta confiança quan parlen de la virtut de les drogues, tal
ment com si, per virtut d'elles, ens haguessin conferida la
immortalitat.

Al costat mateix hi ha'Is llibres d'anatomía, que con
tenen, molt menys que la descripció de les diverses parts
del cos humà, els noms envetricollats quels han estat atri
buhits; cosa que no guareix ni al malalt de sa malaltía, ni
al
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metge de la seva ignorancia.

Heusaquí
com les cases

química, que tan aviat habita'ls hospicis
d'orats, estatges uns y altres que Ii són
la

propis.
Heusaqui'ls

ment

llibres de ciencies, o, més ben dit, d'igno
rancies ocultes; aytals són els que contenen qualsevulga
II ey de diableria: execrables a judici de la major part de la
gent, emperò dignes de llàstima al meu entendre. Igualment
qtte'ls llibres d'astrología judiciaria.
—
—
¿Què dieu, pare? — vaig fer jo vivament; els llibres
d'astrología judiciaria! Si són aquells dels quals nosaltres a
Persia fem el més gran cas: ells regulen totes les accions de
la nostra vida, y'ns determinen en tots els nostres afers; els
astrólechs són propiament els nostres directors; encara fan

monarquies, y per damunt la cayguda del
també se n'han format. Un nombre infi
nit de pobles bàrbres, tan desconeguts com els paísos que
habitaven, aparegueren de sopte, l'invadiren, l'arrasaren,
rres de

qual

tantes

tantes de noves

trocejaren, y fundaren tots els reyalmes que actualment
a Europa. Aquests pobles no eren pas bàrbres en
realitat, posat qu'eren lliures; emperò ho han devingut des
prés que, sotmesos en llar major partida a una potestat
absoluta, han perduda aquella dolça llibertat tan concorde
ab la rahó, ab la humanitat y ab la natura.
Aquí veyeu els historiadors de l'Alemanya, la qual no es
sinó una ombra del primer imperi, emperò qu'es, crech jo, la
el

veyèu

sola

les divisions
que hi hagi en la terra a la qual
afeblida gens; la sola, crech també, que s'enforteix

potencia

no han

a la mesura de ses

tuositat tot allò

a una familia, y encara més a una nació,
de manera imposar per les planetes.

dia y la

màtichs ben humiliats. Quin corolari més vergonyós per a
—
ells se'n podría treure!
La nostra disputa fou destorbada, y'ns calgué separar
nos.
IV

aprofitarse

qu'entrebancal

dels

Ilttr pas.

reputació, y no conservà sinó l'orgull del
primitiu poder.
Aquests són els historiadors d'Anglaterra, hont se
y fins la seva

— Nosaltres ens servim de l'astrologia — vaig contes
tarli — si fa o no fa com vosaltres de l'àlgebra. Cada terra
té la seva ciencia, d'acort ab la qual regula la seva política.
Tots els astrólechs aplegats no han fet may tantes de xim
sol dels
pleries en la nostra Persia com n'ha fetes aquí un
vostres algebristes. ¿ Penseu vós que 'I concurs casual
dels astres no sia una regla tan segura com els bells raho
naments del vostre fabricador de sistemes? (1) Si anavem
a vots sobre aquet punt a França y a Persia, sería ocasió
d'un magnífich triomf per a l'astrologia, y veuríeu els mate

yque, lenta en

Allà veyèu la nació espanyola sortir d'algunes monta
nyes; els prínceps mahometans subjugats tan insensiblement
com ràpidament havien fetes Ilurs conquestes; tants reyal
mes acoblats en una vasta monarquía que's feu quasi única,
fins que, atuhida sota sa falsa opulencia, perdé la seva força

més: intervenen en la governació del Estat.
— Si es d'aquesta manera — digué — vosaltres viviu sota
un jou mólt més fexuch que'l del raciocini: attó es lo que'n
dirfern la més absurda de les dominacions. Jo planyo força
que's dexa en tanta

pèrdues,

èxits, devé indomable ab les seves desfetes.
Heusaquí'Is historiadors de França, hont, de primer, se
veu formarse la potestat dels reys, morir dues vegades,
renàxer altres tantes, decandirse tot seguit durant alguns
segles; emperò reprenent forces insensiblement, augmen
tada de totes parts, ascendir a son darrer període: talment
com aquests rius que perden llurs aygües pel camí o s'ama
guen sota terra, ydesprés, reaparexent de bell-nou engre
ab impe
xats pels torrents que s'hi aboquen, arrosseguen

la

seu
veu

llibertat surgir incessantment de les flames de la discor

sedició; el rey sempre trontollant damunt d'un trono
incommovible; una nació impacient, entenimentada en la
la mar (cosa inatt
seva matexa furia, y que, mestressa de
dita fins aleshores), barreja'l comerç ab la potestat imperial.
Mólt prop d'aqttí hi ha'Is historiadors d'aquesta altra
rewina de la mar, la república d'Holanda, tan respectada en
l'Europa y tan formidable en l'Asia, hont els seus negociants
veuen tants de reys

prosternats

en la llar

presencia.

historiadors d'Italia us representen una nació, en
altre temps senyora del món, esclava avuy de totes les
demés; el seus princeps dividits y febles, y sens cap altre
atribut de la sobirania que una política vana.
Heusaquí'Is historiadors de les repúbliques de la Suis
la llibertat; de Venecia, que no té
sa, qu'es la imatge de
Els

més qu'en el seu estalvi; y de Gènova, que no es
superba més que per rnhó dels setts navilis.
Heusaquí'Is del Nort, y'ls de la Polonia entre altres,
recursos

qual usa tan malament de la seva llibertat y del dret que
d'elegirsels seus Reys, que sembla voler servir de con
hort ab axó als pobles vehins seus que han perdut una y
la

segilent entrevista, el meu lletraferit me
dugué a una cambra reservada.
—
—
Heusaquí'Is llibres d'historia moderna
me digué. — Vejau, primerament, els historia
dors de l'Esglesia ydels Papes, Ilibres que Ile
en mi un
gexo per a la meva edificació, y que fan, sovint,
efecte del tot contrari.
Els d'allà són els que han escrit de la decadencia del
formidable Imperi Romà, el qual s'era format ab les desfe
N la

itt..4jrik,
41MA

(1) Alusió al economista Law, el qual, ab el seu siste
ma de finances implantat a França per aquella època, causà
la ruina del país. Fou com una mena de febre d'or seguida
del inevitable desastre. (N. de 131131...)

té

—
altra cosa.
Sobre

axó, prenguerem comiat

del altre fins al dia

vinent.
V
'ensentdemà va acompanyarme a una altra cam
bra.
—

—
Aquí hi ha'Is poetes me digué; —es a dir,
aquests autors, l'ofici dels quals es posar entre
banchs al bon seny, y ofegar la rahó devall dels

artificis com en altres temps eren enterrades les dónes sóta
de les llurs vestidures y ornaments. Ja vós els conexèu: no
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Orientals, hont el sol, més ardent, sem
fins la propia imaginació. Heusaquí'Is poemes

escassegen entrels
ola

èpichs...
—

¿Eh? ¿què es axó dels poemes èpichs?
Verdaderament — me digué — no ho sé pas: els que hi
entenen diuen que solament ha pogut arribarsen a fer dos,
y quels altres que són donats ab nom de tals, no ho són
mica: y axó tampoch jo no ho sé. Diuen, ademés, qu'es im
possible ferne de nous; y axo encara resulta més sorprenent.
Heusaquí'Is poetes dramàtichs, que, al meu entendre,
són els poetes per excelencia y'ls amos de les passions.
N'hi ha de dues menes: els cómichs, que'ns remouen l'ànima
tan dolçament; y'ls tràgichs,
que'ns la torben y agiten ab
tanta violencia.
Heusaquils lírichs, que jo tinch en tant menyspreu com
faig dels altres bon cas, el quals fan de llur art una harmo
niosa extravagancia.
Tot seguit poden veures els autors dels idilis
y èglogues
que plauen a la matexa gent de la Cort, ab la idea quels
d'una
comuniquen
certa tranquilitat de què ells no fruexen
y la qual els mostren en la vida dels pastors.
De tots els autors qu'hem vistos,
heusaquí ara'Is més
perillosos: son els que agúen els epigrames, que són a faysó
de petites sagetes soltes causant una fonda nafra inacces
sible als bàlsams.
Aquí veyèu els novelistes, que són una Iley de poetes
que per igual violenten el llenguatge del enginy y'l del cor;
qu'esmercen llur vida en recercar la natura y se la dexen
escapar constantment; y que forgen hèroes que hi són tan
forasters com els drachs alats y'ls hipocentaures.
— He vist — Ii
vaig dir — algunes de les vostres noveles;
y si per atzar vegessiu les nostres encara us n'estranya
rieu més. Són igualment mancades de naturalitat y, ademés,
extremadament cohibides per les costums nostres: ens calen
deu anyades d'amors abans que un enamorat
hagi pogut
veure no més el rostre de la seva estimada. A tot axó'Is
—

autors se veuen encara obligats a entretenir els llegidors
ab preliminars enutjosos. V, com es impossible donar varie
tat als

incidents, s'acut a un artifici qu'es encara pitjor que'l
prodigis. Tinch la certesa de què vós no

mal a eviter: els

trobaréu bé que una bruxa encantadora fassi brollar de sota
terra un exèrcit, ni que un heroe'n destruexi, ell tot sol, un
de cent mil homes.

Donchs, axi són les nostres noveles (1):
aytals insípides aventures, repetides tantes vegades, ens
dexen ensopits, y lo extravagant dels prodigis acaba per

fastiguejarnos.

—
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que tampoch arribaren a realitat (o sia a ésser es
tampades), les quals volèm publicar avuy, per que

constituexen un escrit pòstum del anyorat En Mi
quel S. Oliver, qu'era aleshores Secretari-adminis
trador del Ateneu; el qual, com ja hem dit, anava
a convertirse en editor d'una Biblioteca Catalana
y cridava en auxili d'aquella iniciativa a tots els
bons catalans amadors de les nostres lletres.
L'escrit en qüestió, en l'estat de proves, ab cor
reccions indicades al Ilapiç blau, obrava en poder
nostre per que se'ns encarregà, com a membre de
la Comissió editora del Ateneu, d'ultimar
alguns
detalls abans que'l document fos distribuhit al
públich. Mes la Comissió ja nos tornà a reunir
després del dia 18 de febrer de 1907 en què, con
vocats

pel

President,

ens

aplegarem

del projecte; y d'aquell dia es que
crit d'En Oliver, el qual diu axt:
Ateneu

per

a

parlar

conservem

l'es

Barcelones
BIBLIOTECA D'ANTICS AUTORS CATALANS
NTIGA

aspiració dels catalans és la de posseir

una Biblioteca

Clàssica de Ilurs autors del bon

temps, en forma semblant a les que tants paisos
poden presentar, degudes unes voltes a l'es
forç collectiu i altres a l'iniciativa d'un editor
intelligent i patriotic.
Recullida de fa estona aquesta aspiració per l'ATENsu
BARCELONLS, va tractar de donar-li forma i es va prendre,
fa temps, l'acord de crear, baix sos auspicis i patronat, una
<Associació pera la Biblioteca Classica d'Au/ors Catalans»,
circulant llistes d'adhesió al projecte, que en poc temps es
cobriren de nombroses firmes.

L'ATENEU,

a l'encoratjar i protegir obra semblant, va
compte que'l més alt testimoni de la personalitat
d'un poble és sa
literatura, espill de les costums, temple de
l'história i arxiu i deposit de la llengua. Reunir en un corpus
liticrarum la munió dispersa dels textos catalans antics és
tenir en

reunir la

psicologia de Catalunya, donant consistencia quasi
material a l'esperit difús a travers de segles i gerna
cions diverses. Perquè una vella literatura, en un idioma
propri i sostinguda per indefectible tradició, és la mellor
bé

executoria de les nacionalitats.

Un escrit inèdit d'En Oliver

ja
(2),

hem explicat en altra oca
l'Ateneu Barcelonès tingué
per un moment la iniciativa de pu
blicar una colecció sistemàtica dels
Antichs Autors Catalans, empresa
que no arribà a pendre cos per rahons que ja
també apuntarem.
Ara fa poch, regirant els nostres papers, ens
han vingut a les mans unes proves d'imprempta,
EGONS

sió

No volen desconeixer, els iniciadors de la nova Biblio
teca, els esforços meritissims que ara i abans d'ara ha anat
realisant una Ilegió d'erudits i triats bibliofils, honra de la
cultura patria; havent de citar el nom preclarissim den
Marian

Aguiló com

a capdavanter de tots ells. Però ja sia
d'uns quedés frustrada o incompleta, o que
vingués massa aviat en l'auba del renaixement i no pogués
fruir de totes les descobertes de
l'investigació; ja sia que
altres condueixin la seva afició per camins
d'exquisitat
tipografica o de troballes medites i precioses, havent de
donar-les saltejades i sense sistema; és la veritat que no's
compta actualment ab un d'aquells grans reculls que fixen
per si mateixos les fites generals de tota una literatura i
que la posen al alcanç dels Ilegidors, encar que no sien es
que la

tasca

pecialistes
En realitat, aqui's fa
francesa del temps de
afectada dels matexos vicis
produccions novelístiques del
(2) B1BL. 1, 65.

(1)

novela

indirectament la crítica de la
Montesquieu, la qual estava
que'l Persa atribueix a les
seu país. (N. de

ni savis.

D'aixó's

tracta, doncs: deixant a l'erudit el séu camp
immens d'exploració, i al bibliofil el cultiu de les elegan
cies del llibre, sens rebutjar ni menysprear aquestes direc
cions, ans al contrari aprofitant d'un i altre lo que sia pro
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fitós, es tracta de reunir pera tota mena de public el cos
general de la literatura catalana.
Ab dit objecte l'ATENEU ha aprovat el reglament de
l'Associació' encarregada de portar a terme l'edició, se
gons la norma comunament adoptada pera aquesta classe
de publicacions nacionals.
L'«Associació>'s compondrà de proteclors i suscriptors.
Els primers, dels quals podran esser les corporacions i en
titats, pagaran una subvenció anyal de 2 pessetes i el preu
ordinari de suscripció dels volums, tenint dret a un exem
plar de tots els llibres que vagin sortint, de la tirada espe
cial en paper més escullit, numerat i ab el nom del protec
tor. Els suscriptors satisfaran les obres a mida que surtin,
ab l'obligació d'adquirir-les totes, fixant-se un preu més
ventatjós que'l de venda dels exemplars sobrants.
La Comissió no pot creure que Catalunya deixi d'enco
ratjar i fer seva una empresa de fa tant temps desitjada. Si
aquesta terra va donar a les lletres castellanes un Aribau
pera organisar i editar la Biblioleca de
Españoles, nos concebria que un esforç semblant
resultés impossible a casa nostra. Per lo tant, dóna per as
segurat l'exit material necessari pera subvenir als gastos,
posa tota sa preocupació en que l'obra resulti digna del
séu objecte, segons queda indicat més amunt.
Barcelona, 15 de Maig de 1907,
i un

Rivadeneyra

Autores

El
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President de la Comissió, Lluis Domenech 1 Muntaner.
Ernest Moliné i Brasés,— Ramon Miquel i Planas,
Joan Almirall 1 Forasté.
Miquel S. Oliver, Secretari.

Una observació no més: el document, com se
veure, va ab la conjunció i y ab altres extra
vagancies gràfiques de les que després havien de
constituhir les famoses Normes delInstitut. Emperò
axó no vol dir que l'Oliver escrigués d'aquella ma
nera, nó: es que'l text aquí reproduhit fou compost
a L'Avenç, y aquest, com tothom sab, era com una
aduana ortogràfica per la qual no passava una rata
sense que u
apliquessin el ntarchanzo del establi
ment. Lo qual tots consentiem, més o menys, per
la gran simpatía que'ns inspiraven aquells noys,
qu'encara actuaven de revolucionaris y d'innova
dors y ja pugnaven per apoderarse del Institut
a fi d'endossarli les Ilurs cabories reformadores de

pot

la Llengua.

Propòsit en el qual reexiren per complert, des
graciadament. Dit sia axó ab tot el respecte que'ns
mereix el primer fundador de L'Avenç, el sabi y
ponderat Sr. Massó, qui, segurament, de sa propia

voluntat no hauría atentat may contra la vida del
Idioma que tant ha donat probes d'estimar. Empe
rò, ja sabèm tots lo que són les males companyies1

Dos

exemplars

de bibliòfil

per demés que tractessim d'en
ganyarnos: BIBLIOFILIA es essencial

ORA

ment

una

publicació

íntima,

quasi

domèstica. No hi fa rès qu'en les
seves columnes haguem vingut trac
tanthi qüestions de caracter general, transcenden

tals y tot. Lo cert es,

emperò, que la nostra redu
hidíssima esfera d'influencia, la nostra matexa
indiferencia per l'èxit popular y sorollós (a tot lo
qual hem preferit l'aprovació y assentiment tàcit
d'alguns amichs nostres, tocats de vera y irrepara
ble bibliofollta), han donat, com a conseqüencia,
que'ls nostres dos volums (el segon dels quals ara

justament acabantse) siguin perfectament ig

està

norats

aquí

y a tot arreu. Pot

dirse, donchs,

sense

d'hipèrbole, que 131BuorimA es una publicació
universalment desconeguda; lo qual no Ii lleva ni
gota

Ii posa mèrits.
tot axó que resta escrit, ja
ab tota llibertat als nostres
amichs de les coses nostres. Y donarlos noticies
que a ningú no interessarien sinó a ells, y encara
precisament perque són amichs nostres y, com
a tals, no poden desentendres de lo que a nos
altres ens afecta.
Sabran, donchs, aquests amichs benvolguts, que
la nostra llibrería s'es augmentada darrerament ab
dos exemplars interessants, a saber: un llibre an
tich, que són les Chrbniques d'Espanya, d'En Pere
Miquel Carbonell, edició gòtica de Barcelona, 1546;
y un llibre modern, francès, intitolat Les Fiancées
merveilleuses, de Jerome Doucet, edició ilustrada
de la casa Hachette (París, 1916).
Començant per l'exterior, cal que's fixin els
nostres amichs en les enquadernacions qu'hem fetes
fer a aquests dos volums. La del Carbonell es una
interpretació, en mosaych y petits ferros, d'un mo
del de tipo Aldi-Maióli que s'ha publicat aquí
mateix (r), y que, ab l'or y'ls colors de les pells,
ens sembla que fa molt efecte (végis làmina 540 a).
En quant a la del llibre d'en Doucet, es de gust
modern, inventada pel nostre gran artista en Jo
seph Roca y Alemany, y executada també en petits
ferros y mosaychs (lamina 556 a).
Ara, vistos per dintre, aquests dos volums di
ferexen en gran manera. El gótich, encara que's
tracta d'un bon exemplar, ben sencer y complert,
té poch per a veure. Emperò l'altre llibre... ah,
l'altre llibre es un veritable joyell I Imagíninsels
nostres amichs (Déu meu, que l'enveja no'ns els
torni ara enemichs1) que les 46 ilustracions del
bre, traçades ab precisos contorns pel llàpiç d'en
Fèlix Lorioux, han estat delicadament aquarela.
des, ab un gust y una distinció supremes, per unes
senyoretes de Reus, filles d'un excelent company
bibliòfil, al qual som deutors del exemplar en
qüestió, enriquit a intenció nostra ab el susdit tre
ball de pintura.
Y heusaquí com, de mica en mica, el redactor

Establert, donchs,

podem seguir parlant

de BIBLIOFILIA veu augmentarse ab selectes exern
plars, admiració dels ulls y goig del esperit, el seu
patrimoni bibliogràfich: ex libris R. 111. et amico
rum, com se deya en els temps del bon Grolier.
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Algunes

éxtensió ab aquella
pació nítida d'unes

edicions-miniatura catalanes

bi
publicà,
l'any 1881,
bliografía de llibres de formats mi
núsculs ( i), digué un bibliògraf que,
necessariament, devfa haver ofert
grans dificultats l'acoblament d'aque
lles referencies relatives a llibres, en general, de
curtfssim tiratge y d'escassissima circulació No
hem tingut nosaltres, fins avuy, avinentesa de
veure la bibliografía en qüestió, emperò estèm per
endavant segurs de què poques referencies sobre
Ilibres catalans hi deurfem trobar: perquels nos
tres Ilibres solen ésser
UAN
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■1865

estam

que

surt

neguts
bandes.

LO FRESER
PER

3. illassó p «orrents

poch co
quels d'altres

més

Certament,

'
no

ns

aném pas a empendre
nosaltres la tasca de
completar, en lo que
fa referencia a Cata
lunya, el treball dels

bibliògrafs microscopis
tes; únicament ens plau

noticia docu
mentada d'alguns lii
bres petits que'ns han
passat per les mans. Y
dièm petits y no pas
microsàpichs,com l'au
tor de la consabuda
donar

BARCELONA
iMP

DE L. OBRADOES
4 • S Ranyin - 4
1883

tampoch sinó de mans d'un maquinista estampador
que sàpiga ben bé'Is recursos de la seva professió.
Dels llibres que anèm a anotar, en nombre de
a l'hora que'n donèm els facsímils de les

vuyt,

bibliografía, perque'l

DOCTRINA CRISTIANA

sembla impropi. Se tracta de llibres que's
poden ben llegir sense microscópich, y alguns,
fins, són estampats en caràcters relativament gran
dets. Perque, al nostre entendre, lo microscópich en
de
aquesta mena d'estampacions surt ja del camp
la tipografia. Les arts del
gravat poden avuy donar
reproduccions microscò
LA
piques, per qualsevol dels
LLAVEC1TA
procediments fotomecà
nichs; emperò lo verita
DEL PABAISO
Á ¿4 141010

una

no es cosa

CATALUNYA PER SOS RIUS

nom ens

DEVOGION•PrO 0104.400

axf,

una

en

OR.ACtoN

de lletra. Y

mena

planes

EN COBLES

Composta

en

lo xvr.

sevle

P ED

LO

R. P

LEDESMA

AUGMENTADA AB LO LLIBRE DEL

VENTU ROS

PELEGRi

E AB LES COBLES DE LA MORT
Ara novament

corregides

blement clàssich en aquest
genre, es que sia feta la
composició ab caràcters
movibles; y no sabem
que s'hagin gravat may
punxons per a picar ma
trius de fundició de gayre
menys de quatre punts.
Y aquests caràcters de

quatre punts ja oferexen
prou dificultats als caxistes per a que sia tinguda
text de certa
per obra pacient la de compondre un
Bibliographie des Impressions microscopiques par
Ch. Nattrov (Paris, 1881, in-18), en Le Livre (Bibliographie
Moderne), Troisieme année (Paris, 1882), pág 32.

BA RCELONA
ESTAMPA DF

P

ALTES

1891

direm aproximadament el cos de lletra
cada cas; perque per alguna cosa estèm
bones relacions ab alguns dels actuals succes

portades,
empleat
en
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Gutenberg,

en

per

a

que'ns poguèm

permetre

termes tècnichs.

La llista està ordenada

cronològicament.

Segons los Ms. y edicions antigues. — Barcelona:
Estampa de Pau Riera y Sans, MDCCC.XCI.
De 83 X 59 milimetres; 64 págines. Lletra de
4

punts, interlineada
1911.

CANCONERET

CATALÁ

1913.
Aplech de proverbis rimats den
de Cervera, trelladats del
originalprovenfalesch dot
zecentista en llénga catalanesca per A. B. T.—Bar
celona.— Stampa La Elzeviriana», M.XM.XIII.
[errada, en lloch de M.CM.X/H].
69 X 52 mm.; 32 pàgines. Lletra gòtica mo
derna d'uns 6 punts.

Pelegli,

AB LIS COBL63 Dl LA NOBT.
Sogons los Me. y edicions enLigues.

1918. Missatge del
President Wzlson endre
fat al Congrés dels Es
tats Units, el 8 de ja
ner 1918.— Traducció
catalana. — Barcelona,
MCMXVIIL

HARCELONA:
ILTAIPA D% PAD 11611•
1141fill.

Oracion que CJIIOUSO el gran Padre de
Glorioso S. Agusttn para pedir a Dios
perdon de los pecados.— Lérida: Por Thomas Senant

[18. .]

la

per

celona, MCMXI.
De 65 X 44 mm.; 24 pàgines, orlades de filets
vermells. Tipo: 4 punts, interlineat a 1.

per Fra Armelm Turmeda.

tlel venturos

Yordi, Patró de Cata
Jordi Miquel y Solà. — Bar

La vida de Sant

lunya, publicada

LLIBRE DE BONS BIONESTAMENTS

Romiatge

a 2.

Iglesia y

Impressor.

De 71 X 48 DITD., 32 pàgs. sense numerar. El
tipo de lletra es de nou punts, interlineat a dos.

1865. La Llavecita del Paratso, devocionario
dedicado a la nifzez. — Barcelona. Llorens Herma
nos, San Honorato, n.0 g, /865.
De 48 X 34 mm., 191 pàgs. Tipos de lletra:
6 punts, interlineat a 2 p. y 4 punts, també interli
neat a 2. Hi ha, ademés, dotze petites estampes,
gravades al aram, distribuhides pel llibre.

47 + 31
103
pàgines. Lletra de 6
punts, desinterlineada.

SANT

JORDI

pArIto DE CATALUNYA
publIcada per,
101,01 AllvuEL v SOLA

Volèm creure que,
un
xich de treball
més, haurtem pogut ad
quirir altres noticies de
llibres minúsculs fets a
Catalunya. Si se'ns hagués acudit ferho alguns
mesos enrera, haurtern fins
pogut aprofitarnos de
la notabilíssima
colecció de lli
brets d' aquesta
ab

Aplech de proverblo
rímata den Ouillém de

1883. Catalunya per sos rius. Lo Freser,
per J. Massó y Torrents. — Barcelona. Imp. de
L. Obradors, 4. S. Ramon, 4, /883.
oo X 58 mm., 8o pags. y un mapa plegadiç.

Cervera, trelladats del

orígínal

provençalesch

dotzecentlata

Caràcter de lletra: 5 punts, desinterlineat.

en

Iténga

catalanesca per B.

DO X 55 mm.;
desinterlineat.

1891.

32

Canfoneret català.

pags. Tipo:

Pelegrí,

ab les

Traducció catalana
—

La
8tampa
elzeotrtana". M.XM.X1,11.

Barcelona.

BARCELONA

punts,

Llibre de Bons Amo

nestaments, per Fra Anselm Turmeda.
del Venturós

5

WILSON
endreçal AI
CONGRES DELS
ESTATS UNITS
el 8 de janer 1938

Doctrina Cristiana en cobles, composta
en lo XVIen segle per lo R. P. Ledesma. Augmen
tada ab lo llibre del Venturós Pelegrí e ab les
Cobles de la Mort. Ara novament corregides. —
Barcelona. Estampa de F. Altés, 1891.

1891.

-4- 48

MISSATGE
DEL
PRESIDENT
'

mena

Romiatge

Cobles de la Mort.

en

possessió

de Mr. C. B. Hurst, Cónsul
Barcelona. Mes ara ja es tart,
nostre amich ha estat trelladat, ens

dels Estats Units
perque
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a la illa de Cuba, pel govern del seu
país.
En el temps de la seva estada aquf, Mr. Hurst
tingué ocasió de fer estampar el Missatge del
.President Wilson, descrit abans, la versió cata
lana del qual fou establerta per nosaltres sobre
l'original anglès. Y fou per exprés comanament
de Mr. Hurst, que també nosaltres redactàrem
l'endreça que figura en la segona fulla del llibret
en qüestió, la qual
diu axf: «A la noble Gent
Catalana es dedicada la present edició joiell d'un
document històric, per C. B. Hurst, Cónsul general
dels Estats Units a Barcelona »
Diguèm aquf també, ja que hi som posats,
alguna cosa de la Vida de Sant Yordi impresa
en 1911 y posada a nom d'un fill, aleshores acabat
de néxer, del Redactor de BIBLIOFILIA. Se tracta,
senzillament, d'una publicació de caràcter domès
tich: la participació de naxença del susdit infant,
que distribuhirem a parents y amichs; circumstan
cies que queden fixades en el prefaci del Ilibre. El
text de la Vida del sant es tret del Ples Sanctorrem
català, segons el manuscrit del segle xv de la Uni
versitat de Barcelona.

sembla,

Exlibris d'En

¿qui serà que s'atrevexi a abomi
del coleccionisme? Un amich nos
tre ens afermava molt seriament, no fa gayre, que
precisament la superioritat del home respecte dels
demés essers creats està en què ell es hínich ani
mal que colectiona.
Perdonèmli al susdit amich lo irrespectuós d'ay
tal asseveració; tot establint, per compte nostre,
que'l qui comença coleccionant exlibris està un
xich més aprop de coleccionar Ilibres que abans. Y
com que d'axó, en definitiva, es de lo que's tracta,
acceptèm de bon grat que's dibuxin exlibris, molts
exlibris, y que se'n facin coleccions copioses, des
mesurades, de cent mil exemplars y més, compe
tint ab el difunt Comte de Leiningen-Wersterburg,
que arribà a reunirne una barbaritat de milers.
Emperó si a nosaltres algun dia'ns torna%a a
rebrotar el coleccionisme exlibrístich, tractarfem
de ferho ab mesura y discreció, seleccionant, en
quant fos possible, com feya l'amich En Alexandre
de Riquer, mort no fa gayres mesos; o com fa
també'l per fortuna ple de salut En Antoni Dal
mau; altre bon amich nostre y estimat bibliòfil,
a qui's deu la publicació d'una flamant revista Pro
Y

nar

no

obstant

públicament

Exlibris, que tenim devant dels ulls
crivim aquestes ratlles.

Joaquim Figuerola

ja conegut dels amichs
de la nostra BIBLIOFILIA gracies a les
diverses manifestacions de la seva
activitat que figuren reproduhides en

mentres es

QUEST artista es

Emperò encara que
aptituts artístiques d'En

aquestes planes.
dava

aspecte de les
que no havrem posat de manifest: els
exlibris, dels quals en té també dibuxats el nostre
amich un cert nombre, oferint una gran varietat de
maneres y estils.
Axó podrà veures en les sis planes que se
guexen, hont hi ha reunits vintidós exemplars
el temps de producció dels quals va desde
(546
l'any 1907 fins al present.
Constatem, de passada, que l'afició a ferse fer
marques de biblioteca no sembla pas haver min
vat gens desdels dies, que ja'ns aparexen Ilunyans,
de la «Revista Ibèrica de Exlibris» (19o3-rço6). Y
diguém també que no sempre a cada una d'aques
tes manifestacions correspon en la realitat una co
lecció de llibres ben tinguda y degudament ordena
da. No es tampoch cosa fàcil, segons se veurà, per
als nostres bibliòfils, optar definitivament per una
marca que sia, en el cas de cada hu d'ells, exclusiva
y única, com pretenen certs tractadistes rígits en
excés obligantlos a renunciar a tot ulterior cambi
de distintiu o divisa. Si es azó un signe dels temps,
caldrà convenir en què no excelexen pas per Ilur
un

Figuerola,

constancia'Is bibliòfils de la època que correm;
contribuhint molt poderosament els coleccionistes
d'exlibris a la producció sobreabundant d'aquesta
mena de marques.

Una endevinalla

ortogràfica

algunes

setmanes que un vespre,
de retorn cap a la seva llar,
el Redactor va comprar un diari.
Poca cosa d'interessant solen dur,
ordinariament, els diaris. Emperò un
hom ja s'ha avesat tant a comprar el diari, que'l
compra quasi d'esma, se'l fica (també d'esma) a la
butxaca, y allà's queda'l diari moltes vegades
ha adquirit un
sense llegir. Mes el ciutadà que
diari, àdhuch no haventlo tan sols desplegat, ha
acomplert ja un deute de ciutadanfa y està en pau
ab la seva conciencia civil. Per que un diari a la
butxaca sempre suposa en el possessor una espiri
tualitat alerta, un interès per la cosa pública, una
afinitat ab el bategar universal y, per a dirho en un
mot, una identificació perfecta del individuo ab el
A

anantsen

temps L'home, ab el seu diari, devé ipso facto
lo que se'n diu l'home modern.
què més pot un
hom desitjar qu'ésser tingut, notoriament, per
un home modern? Si ara algú'ns obligava a dir, ab
tota franquesa, com se pot fer per a ésser o dexar
d'ésser modern, tampoch no sabríem què dirli.
Emperò axó no desvirtúa aquella nostra premisa
de què comprar un diari constitueix, en els nostres
dies, un acte verament transcendental... y modern.
seu

Aquell vespre'l diari fou 1.a Publicidad. Hau
pogut ésser qualsevol altre, perque'l Redactor
no té predileccions en materia de periódichs y pe
riodistes; emperò, cal dexar assentat, per respecte
rfa
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la veritat històrica, que aquell vespre'l diari que'l
Redactor comprà fou La Publicidad. Precisèm més:
era'l número 248 de la «edición noche» de La
Publicidad, corresponent al dia x5 de desembre
del any de gracia 1920.
Donchs, es en aquest número del diari que'ns
trobàrem ab unes titulars al cap d'un article, que

a

pintaven

axí:

EN MARTI 11 EL COMTE EN

qual servía de títol aquell geroglífich, vinguerem
a compendre que's devía tractar del nostre Rey En
Martí I, y que la interpretació justa del enigma
podía ésser aquesta:
EN MARTI I Y EL COMTE EN JAUME
Ja veyeu, donchs, com hauría estat fàcil d'en
tendres, si

fos per aquesta follía temeraria d'in
ha dut a la supressió radical de la
ús desfigurava mas
y grega, considerant que'l seu
sa'Is mots d'origen erudit (I).
Ja es una rahó, en bona fel Sobre tot, posada en
no

novar, que

JAUME

De moment no hi entenguérem res. Ens des
entelàrem ab un bech del mocador els vidres
de les ulleres, ens fregàrem
els ulls ab el mateix moca
10 cént1mos 101
e
dor, y tornàrem a llegir: En
nza
Martí...
¿Què voldrà
dir axó?
Recordantnos aleshores
de què la nostra llengua ca
talana pateix desde fa algun
temps la opressió tirànica
IN111111111~~1~1.1111
dels noucentistes normalisa
111~111ffillin=~1=111:1
dors de la seva ortografía, y
ese
de què aquests senyors sen
plar el orden de las cosas celestes, atno para imitar
ten un odi a mort contra les
CICERON.
y-gregues, atinàrem en què
tres
///
alguna d'aquelles
NUM-ERO 248
es, 15 de diciembre de 1920
podia correspondre a una Y.
Y procedírem per raciocini
a establir les tres següents
EL DARRER COMTE D'URGELL
combinacions:

enire Francia, inglaterra

Italia

IDA

En Marty i
En Matti y
En Maz-ti y

Tampoch
res.

axó no'ns

deya

al

Mes, cavilant, caygue

que també alguna
d'aquelles tres /// podia
correspondre a una xifra de
la numeració romana; y'ns
proposàrem mentalment les

rem

en

següents interpretacions, que
no'ns satisferen, ignorant la existencia
neta Mart de cap circumstancia
nable ab aquests símbols:

o

encara

El mes de juliol de l'any 14043,
Martf numenava el comte d'UrgeU. Jau
me d'Arage, Iloct.inent general del reial
me. Aquest nomenament presesita una
importáncia extraordmaria per a
drels
car
els
a la suceessió do la
nu que, mes enoavant, ni comle d'

en

el

pla

accident relacio

altres combinacions:

En Martí YY el conzte
En Martí II el comte...

què
precisa,

Tot inútill

la
pot ésser veritat axó de
tan clara sempre y tan
tornat de sobte una cosa tan hermètica y

llengua catalana,

s'hagi
complicada?
A la

fi, començant

a

llegir

0

EN.0IHENI

EN MARTI 1 I EL COMTE
EN JAUME

En Mart I i
En Mart Iii
En Mart III
Intentàrem

DI

el text del article al

la prematura mort del qual sense filla
lagítims no podia preveure ningú,
I anem ara a l'erplicamó de l'actitud
d'escandalosa I batx.a duplicitat atri
buida gratuitamem a En fdartf I. El
monarca, segons En Janer, condeseen
la "presumpluosa demanda" del
Iladant-lo a Sar

boca dels que han desfigurat el català fins a dexar
lo desconegut per als matexos fills de la terra hont
aquesta llengua es naturalment parlada y escrita.
(1) Vegis BIBL., II, 347. Encara posteriorment el gra
matich senyor Fabra ha parlat d'aquesta qüestió:
»...la convenció ortogràfica relativament moderna se
i
gons la qual, en els grups de vocals, s'escrivia o y segons
és una
que es tractés d'una i sil'làbica o assillàbica, no
ben
al contrari,
convenció exclusivament catalana, sinó,
comuna a totes les ol'tografies coetànies: en castellà mo
dern la grafia ayre ha precedit la grafia aire; en portuguès,
perto a peito: en francès, roy a rol; en alemany h'leyder a
Kleider.
»Els qui, en els nostres dies, han reemplaçat sistemàti
cament les grafies ar• er, etc. per ai, ei, etc. no han fet altra
cosa sinó introduir en el català una simplificació operada
llengües.
ja, TOTALMENT O PARCIALMENT (!), en les altres
»Aventatees pràctics de conservar en els diftongs la y
BANDKJADA (!!) del portugués, italià, francés, alemany, etc.?
Absolutament
cap. 1, en canvi, donada la pronunciació
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Els Pensaments d'En

Joan

Bonhome

(Continúa de la columna 5.72)
LORIA.— Pel camí de la

pujant

GLORIA

anava

home, encara jove, emperò
enormement carregat d'elogis: ja no
podía més. Havía emprès l'ascensió ab
un

mes la seva mala estrella
volgué que massa
l'aplaudiment l'acompanyés, obligantlo a pre
cipitar el pas y ocasionantli axó alguna entrebanca

dalit,
aviat
da.

—

Teniul ara, al últim, ha
caygut sense forces:
bagatge de vanitat l'ofega. Emperó's torna
a axecar,
perque ni'l remey Ii queda de renunciar a
la seva empresa, cercant en
l'apartament del camf
la tranquilitat y'l repòs: els séus amichs aleshores el
el séu

lapidarien, donantse per decebuts; ells l'havien es
collit per geni, y geni haurà d'ésser, tant si vol com
no.—Torna a empendre penosament el camí: mes
aleshores s'adona de que'l temple de la GLORIA es
encara mólt més
Iluny de lo qu'ell se creya,

GRAMÁTICHS.— Si en lloch de poderme dir
del vostre GRAMÁTICH reformador
qu'es un gran es
tudiós y àdhuch un qumich eminent, me
poguessiu
dir d'ell qu'es un home de
seny y de bon gust, ho
preferiría; perquels GRAMÁTICHS són com els anar
quistes: si saben de química són mólt més perillosos.
GRANDESES.— Quan el senyor O. va anar a
Ironland per a fer conèxer un llibre séu als socis
del casino La Torcaz, se trobà a l'estació
que ningú
no l'esperava: tots els del casino
aquell havien anat
a una cacera. El
senyor O. cregué que, a pesar de
tot, u calía enviar un telegrama al seu periódich.
donant compte de l'arribada:
(Llegado sin novedad,
Recepción delirante., Y era axó ben bé l'exacta tra
ducció del séu deliri de GRANDESES.
GUST.— Móltes de les estranyeses

tant en art com en
actual,

literatura,

que's

fan,

tenen com única rahó

de la y en els diftongs ens portava a desfigurar
GROLLERAMENT (!!!) un gran nombre de mots
presos del llatí
I del grec: heroic, fluid, oicloide,
arcaic, etc.> («Converses
filològiques., CXLVI; de l.a Puhlicidad.)
En la seva argumentaciól senyor F. sembla
prescindir
de què'l castellà continúa escrivint lev, rev, hoy, etc.,
per a
evitar la pronúncia k-i, re-i, o-i a que's prestarien aquells
monosilabs. Y que'l francès escriu encara naps, royaume,
be)', etc., etc., conservant la y sempre que II ha convingut
respectarla per una o altra rahó. Lo qual està mólt lluny de
la supressió total de la y del alfabet català decretada
sense
remissió pel senyor F., prescindint dels inconvenients inne
gables que axó havía de durnos.
Y es que'l gramàtich senyor F., com a bon revolucio
nari, es sumament simplista. Y tendeix al doble fi següent:
El calalà s'ha d'escriurc, bat com se
1.
pugui, diferent
ment del castellà, per tal d'ohligar als calalans
als no cata
lans que'ns vulguin entendre) a estudiar la nostra
llengua
sense aprofflar per a res rls cone.rements adquirils de la cas
tellana.— 11.
El català s'ha d'escriure, tant com se
pugui,
diferentment de com s'ha escrit fas ara, per tal de consagrar
els prestigis del senvor F. com a definidor.
El resultat únich d'aquesta pretensió absurda ha estat
la
a hores d'ara obligar a la gent, fastiguejada de tantes
difi
culta/si' entrebanchs, a tornarsen altra volta cap al castellà.
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d'ésser l'ausencia de bon GUST. Cal
dir, emperò,
que de GUST, bó ò dolent, cada hu'n té a la seva
manera; lo qual s'explica per la següent rahó teo
lògica que Pascal reporta en la novena de les seves
Lletres: «Un efecte de justicia commutativa es que
tot treball honest ve recompensat en
lloança 6 en
satisfacció. Quan les grans inteligencies fan una
obra excelent, són justament
recompensades per
les lloances públiques. Mes, quan un
enginy curt
treballa obstinadament, per acabar no fent rès de
bò y no podent axi obtenir la pública
lloança, per
tal que'l séu treball no romangui sense
guardó Deu
li'n dóna una satisfacció personal, de la
que no
pot ésser envejat sense ferli una més que barbara
injusticia. Per axó Deu, sempre just, dóna a les
granotes la satisfacció de llur cant.s —Aplicant
aquesta rahó, he pogut jo ara explicarme un fet
ben singular: que hi hagi
qui perseveri, fa déu
anys, en una per a ell monumental Summa ideolò
gica, que no es sinó l'absurda cantarella d'un ba
tra.ci infatuat. En cambi, no he arribat encara a
compendre (tal volta per manca d'una rahó teolò
gica) que les granotes tinguin admiradors y fins
imitadors de llur cant. Serà quels homes del nos
tre temps, corretgint a Darwin, no's creguin des
cendents del mico, sinó del gripau?
ABILITAT.—Jo admiro l'extraordinaria
HABILITAT
d'aquests moralistes que, do
nant en un comentari
quotidià la fórmu
la superior d'una vida
espiritual, saben
fer passardesapercebudes les immoralitats de la seva.
A un sacerdot mólt virtuós y hu
mil Ii proposaven ferlo bisbe: (No (va
dir), jo no
tinch pretensions d'ésser bisbe;
ara, quan tingueu
necessitat d'un martie... — Precisament
(digueren
els altres) un martre es lo
que necessitém; emperó'l
volèm fer bisbe per a que'l séu sacrifici sia de ma
jor exemplaritat.» — Si algun dia vénen a oferirte

alguna HONOR, pènsa que potser porta aparellat
algun sacrifici que altres no han volgut acceptar.
Les

HONORS sense

pre

un

sacrificis bé prou que tenen

sem

excés de solicitants.

HUMILITAT.—Axó de l'HumILITAT en els ar
tistes sempre m'ha semblat una cosa
suspecta. El
poeta A. rebaxa en tota ocasió'ls mèrits del poeta B.
Aquest, per lo contrari, a totes hores fa grans elo
gis del poeta A. Creurèti de B. que dóna ab axó
prova innegable de la seva HUMILITAT? Nó: ell té la
convicció de què algun dia la gent el proclamarà
superior al poeta A.
a Nova Gotia's
Iluytà
per l'independencia, el poble sabé man
tenir immaculats els séus
IDEALS; mes, a
mida qu'anà recuperant les seves lliber
tats, se Ii anaren desvetllant les antigues concupi
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DEALS.— Mentre

cencies. Aleshores aparegueren uns prohoms que
retribucions.
proclamaren arribada l'hora de lesfins
les mane
Y tot fou fet objecte de mercadeig;
en la vida es
crech
Per
axo
jo
que,
res d'escriure.
són més de témer que'ls dels
piritual dels pobles,
els mals de la prosperitat.
temps adversos

IMMORTALI'l'AT.—Certs autors han pogut
els proclames
conseguir que'ls séus contemporanis
mólt d'aques
sin immortals. Cal, emperò, desconfiar
si l'autor
de
rATs
perque
tes ImmoRrAti
per vida;
arriba a passar de la cinquantena, corre gran perill
de sobreviure a sa propia IMMORTALITAT.
INDIFERENCIA.— L'INDIFERENCIA en qües
en qües
tions de moral revela manca de dignitat;
tions artístiques, manca de sensibilitat; en qüestions
de llenguatge, manca de gust literari. Donchs, pen
coses
sèu que, axi y tot, sol prevaldre en aquestes
decan
d'indiferents,
d'una
que's
el criteri
majoría
ten sempre a favor del més cridayre.
INGRATI'FUT.—Els grans homes solen con
de sota defensen
siderar ab indiferencia als que des
als llurs
azó
cosa
creuen
obligada
la causa d'ells;
sola
merexements. Aquesta INGRATITUT dels grans,
defen
als
mortificadora
per
quels
ésser
ment pot
ho fan ab
sen per interès personal; no per als que
sinceres.
admiració
convicció y

INTEGRITAT.—Si ets pare de familia, no't
INTEGRI
creguis absolutament segur de la teva
tota la
TAT en defensar principis qu'has sostingut
fill te vingués
teu
ésser
Encara
que'l
vida.
podría
Aleshores
dir que u perjudiques la carrera.
la teva INTEGRITAT te semblaría un puritanisme
a

ridicol.
OVENTUT.— Alguns joves literats del
llur JOVEN.
temps present han comptat la
mèrit. Que's donguin pressa:
per
lo contrari ¿quin altrels en
perque, de
un

zur

quedarà d'aquí a

uns

JUSTICIA.— Si

quants

en

anys?

algun moment

el mot

injus

ticia s'arriba
escapar dels teus llavis, procura que
en despit
no caygui en el teu cor transformantshi
teu cervell per a
se'n
al
fés
pugi
en enveja;
que
noble
convertirshi en nou afany de perfecció y en
s'ano
tractat
un
home
injustament
estímul. Quan
el séu afany
una cosa axi com Cervantes,
a

mena

insadollable de JUSTICIA acaba per traduhirse

alguna
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cosa

aid

com un

en

Quijote.

AYSERS — Un escriptor dels primers
KAYSER ale
temps del imperi del darrer
autòcrata com
va
definir
aquest
many,
un diletant dacció. Les previsions d'Eça
de Queiroç han resultat profètiques: perque la pos

sibilitat

pràctica

en

què l'emperador

totes les

seves

se

trobava de posar

en

fantasíes, el convertí en un
de l'humanitat y en causant

dels més grans flagells
nostra Laye
de la ruina del séu país També a la
culpa
marca se Ii esperen tal volta jorns dificils, per
han
ensenyorirse
diletants
pogut
d'uns quants
que
mentre
del séu govern. Un d'ells, qu'era inofensiu
del llenguatge layemarquès,
reformes
s'imaginava
séu albir sobre'l pa
el qual movia y capgirava al
dit de l'ensorrada
ens ha dut a un travers de
per,
tothom
contemplava ab
Un
del idioma.
altre, que
malabars
curiositat mentre s'ensajava fent jóchs
de sofismes, ens ha portat a la

d'abstraccions

y

més espan
confusió espiritual y a la desorientació
altre temps el
tosa. Un tercer, per fi, que fou en
nodrissó viciat de les muses, habilidós en combi
estrafer els més nobles
nar rimes iròniques y en
la poesía en materia
ha
convertit
ens
sentiments,
vil ofici. Cada
negociable, fent de la literatura un
no ha dubtat en fer servir d'es
hu d'aquests, que
cambell per a sa personal ambició les coses més
com un KAYSER
sagrades, es avuy en la nostra Insula
el
séu
càstich en el
en petit; y merexerà justament
dels reventadors de pobles. Amén.

Montgibell

•

ABORIOSITAT.—Els

que, fent

gala

de

els
LABORIOSITAT, diuen: «Nosaltres SOIT1

nosaltres hem fet axó;
que treballèm;
nosaltres farèm allò; nosaltres volèm fer
no tre
allò altre»; són, no'n dubtèu, els únichs que
ballen may de franch.
ha dit en una de
de la facultat de
escàs són els
discernir, lo que hi hà al món més
diamants y les perles.» Expliquèuho als gramà
tichs mancats de discerniment, que creuen poder
ho podrien
condimentar una LLENGUA viva com
Hi hà LLENGÜES y
vedella.
de
ab
la
fer
llengua
les

LLENGÜES.—La Bruyère
«Després
seves màximes:

LLENGÜESI
MOIIS LLIBRES, y podràs
merexerà que's llegexi.
tal
volta
que
LLIBRES has tin
Emperò, si per haver llegit pochs
es
quasi segur que
gut temps d'escriuren mólts,
no valdrà la pena d'ésser llegit.
cap d'aquests

LLIBRES.—

escriuren

Llegiràs

un

ALPARLAR.— Veig

qu'es

costum

dels

els demés
artistes
la matexa art. Y axó s'ho
professen
que
saben l'un del altre, sense que cap d'ells
convicció en què tots
se n trobi enutjat. Serà per la
creure?
no'ls
ha
de
estan de què ningú
MALPARLAR

de tots

MODES.— Quan, ara fa alguns anys, desenter
de no sé hont el verb assabentar (que, entre
altres accepcions, té la d'enterar, instrulur, infor
crech que va
mar), aquell se posà de MODA, y fins
raren

arribarse

a

establir

una

Agencia

assabentaments
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comercials, de la qual

may la gent no entengué què
lo que alló volía significar.—Ja'n poden ésser
d'estrafalaries les MODES, que sempre hi haurà uns
quants tarambanes per a seguiries a ulls cluchs.
Fins que s'adonarán ells matexos de que la gent
els ha pres per lo que realment son: (Ja ho he dit 1)

BL1DATS.— Per a mÓlts OBLIDATS podrà
servir de consol el pensar que, dels
triomfants, pochs n'hi haurà que no
acabin dintre d'aquest any mateix, per
ésser OBLIDATS també.

era

MODESTIA.— Fingir MODESTIA es sempre una
cosa per demés. El poetastre que anuncia: «Se
nyors: ara vaig a Ilegirlos uns versos meus, que són
mólt dolents», s'exposa a què, en acabant, algú Ii
digui: (Homel ¿quina necessitat teníes de dirnos
qu'eren dolents els teus versos?»
MORALISTA.—Un MORALISTA me fa móltes
l'efecte d'un satírich malhumorat. Un satt
rich que, rihent, rihent, sàpiga posar en ridícol els
nostres defectes, té l'aventatge de què, si no conse
gueix corretgirnos, al menys no'ns amohina.

vegades

L'escriptor que ha de
expedient dels NEOLOGISMES
traheix sa propia inepcia.
què ve,
poeta, aquesta paraula nova? ¿Per ven

EOLOGISMES.—
recórrer al

tura has descobert en tu mateix

alguna sensibilitat
inèdita que't convertexi en un nou prototip de la
familia humana? No sies pretenciós: per a dir lo
que vols dir, ja hi hà prou paraules en el nostre
idioma y maneres infinites de combinarles. No't
calen, donchs, mots nous. Te caldría tenir no més
una petita cosa que no tens: ànima de poeta.
NOUCENTISME.— A Nova Gotia la gent de
lletres ha posat de moda, darrerament, la paraula
NOUCENTISME; y aquest concepte ve aplicantse ab
alguna freqüencia al tractar de certes individuali
tats contemporanies. S'ha pogut observar, de pas
sada, que tothom sol usar d'aquest neologisme en
sentit irónich. Per la meva part, no tindria cap in
convenient en acceptar el nou vocable y fins en
procurarne la difusió, si tingués una idea un xich
precisa de la tendencia literaria ò artística que re
presenta. Emper()'I mal està en què no possehim
encara una definició del NOUCENTISME. Y ¿per què
no n'hauría de proposar jo una? «El NOUCENTISME
es un afany únmoderat d'exhibició y una cotisació de
valors hteraris ab vistes

a

la nbmina.»

NOVETAT.—Quan m'anuncien una NOVETAT
ja estich veyent per endavant que'm dona

literaria,

ràn, espatllada, alguna

cosa

antiga.

NUNISME.— Axó del NUNISME ve a ésser una
altra manera d'escriure estrany, relacionada ab el
noucenlisme y'l cubisme. Són, tot plegat, manifesta
cions apremiants del filometalisme. Emperò, de
més apremiants en deurèm veure encara, si'ls temps
no cambien y no baxen de preu les subsistencies;
cosa gens fàcil.

OBRES.—Una comissió de dames postulants
a presencia del senyor A., riquíssim fa
bricant de samarretes patentades, que té fama de
poch dadivós. El troben en el sumptuosissim casal
que s'acaba de fer construhir a S., poblet dels en
contorns de Bisanci, ocupat en dirigir els darrers
treballs de decoració del edifici. Les reb a peu
dret, entremig de fusters y pintors que passen y
traspassen feynejant. La presidenta, que coneix
l'home y està perfectament exempta de tot defecte
de pronuncia, l'embesteix obertament: «Senyor A.,
venim a ferli un favor: li demanem que's digni con
tribuhir a la nostra OBRA d'Educació Professional
ab alguna quantitat, tal com correspon a la seva
posició.— -1LT d'axó, senyora, en diu venirme a fer
un favor?— Y tal! tothom sab que vostè es mólt
rich, mes també hi hà bastantes males llengües que
fan córrer que no dóna may rès: donchs ara nosal
tres venim a proporcionarli una bona ocasió per a

compareix

que pugui demostrar lo contrari. — Diuen bé...
diuen bé... Quina llàstima que ara s'hagin apujat
tant els materials de construcció...! Y, precisament,
quan a la fabrica treballèm tan poch...I—Bé, homeI
no II exigirem pas gayres centenars de mils duros...»
Segueix aquí una llarga pausa. El senyor A. sem
bla estar mólt amohinat ab l'OBRA de casa seva;
emperò, en realitat, es que pensa en el compromís
de l'OBRA d'aquelles senyores. Cull de terra algunes
puntes de París qu'un dels fusters s'ha dexat caure
passant. Palpa, després, ab la punta del dit la con
sistencia del vernís d'una porta. Al últim sembla
decidirse: «Y díguim:
faràn pas després un
bombo, publicant en els diaris la Ilista dels que
haurem pres part en la sotscripció? Perquè jo
saben? no estich per aquesta mena de vanitats...
— Si vol — fa la
presidenta,— al dir que vostè ha
pres part en la nostra OBRA, dexarèm de fer públich
l'import del séu donatiu. Emperò, axó sí, haurà de
permetre que'l nom de vostè sia inscrit en el frontis
d'una de les aules: es un acort de la Junta...— Està
bé: donchs, apúntinmhi dèu pessetes. Y ja podràn
passar pel meu despaig qualsevol dia 30 a cobrar
les, que jo avuy mateix donaré ordres al caxer.>
La presidenta, al allargar la seva mà enguantada
al senyor A., vol encara esclarir un detall: «Seran
voldrà en el
nou pessetes noranta...? Perquè
rebut un segell de deu cèntims...? — Senyora, natu
ralmenti No permetría pas vostè qu'encara després
l'inspector del Timbre vingués a imposarme una

penyoraI»

OLIGARQUÍES. — També en
les lletres s'arriben
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tots els instruments de fer so
roll qu'aquelles manegen servexen per a fer córrer
els noms dels que les formen, creant el buyt del
silenci entorn de tots els altres. Emperò axó val
tant corn voler tapar un garbell ab el dit: si conse
guexen obstruhir un forat, en queden altres mil al
veritable mèrit per a poder passar.

GARQUÍES. Aleshores

OPINIONS.— L'intelectual N. es un dels més
grans prestigis de la nostra època. La seva erudició
portentosa no es més que l'auxiliar utilíssim d'una
inteligencia preclara; l'altitut del séu pensament va
de parella ab la noblesa del séu juhí. Ell es, ade
més, un literat exquisitissim: la seva ploma, sempre
elegant, sab procurar a les idees la més escayenta
vestidura, l'expressió més adequada, l'estat de vi
bració essencial. Ell té, indubtablement, sobre les
coses que'ns afecten, les seves OPINIONS formades;
y aquestes OPINIONS, per ésser filles d'una conexen
ça pregona dels assumptes, per procedir d'un seny
privilegiat y per venir revestides d'un prestigi in
contestable, ens foren a tots d'una utilitat granchs
sima, si arribavem a conexerles. Emperò N. es un
home prudentíssim: no vol ferir la susceptibilitat
de ningú; ell creu, ademés, que no té prou índepen
dencia. Les seves OPINIONS, donchs, són una força
perduda per al comú benefici; perquè les OPINIONS
no valen rès, si no arriben a constituhir convic
cions, y si, quan hi hà necessitat, no prenen fins la
forma de coaccions. Ara que, en aquest cas, se fa
precís exposar els prestigis... Emperò, es que d'al
tra manera'Is prestigis signifiquen alguna cosa, si
no han de venir a donar força a les OPINIONS?

poble de Crótalolandia de
manava a l'omnipotencia d'un dels séus Reys quels
dongués el sol. El Rey, davant d'una exigencia
com aquella, que no estava en el séu poder satis
ORATORIA.— El

dels séus visirs, home de grans pa
de treurel del compromís.
L'orador féu davant del poble congregat una elo
qüentíssima arenga, remarcant els inconvenients
del sol, insistint sobre les seves taques y fent, en
cambi, un gran elogi de la lluna, de la qual pon
derà la superior utilitat perquè ilumina precisament
quan més manca hi hà de claror. Fou tan convin
cent, que'l poble de Crótalolandia se conformà a
renunciar al sol, optant, en substitució, per exigir
la lluna. Aleshores el Rey demanà al mateix visir
un servey igual a l'altra vegada: y 1 orador parlà en
aquesta ocasió ab no menor eloqüencia, dihent de
la lluna tot lo mal que pogué. Mes el poble, corn
prenent l'engany, arrossegal ministre y destronà'l
Rey, posantne un altre en son lloch.— Heusaqui'ls
hauría estat mi
inconvenients de PoRAToRia.
llor fer servir les dots de la paraula per a infondre
a la gent la idea de què no hi hà al món cap Rey
capaç de donar al séti poble ni la lluna ni'l sol, co
ses, per altra part, de les quals n'hi hà prou tenint

fer, cridà
raules, y
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a un

l'encarregà

la llum del sol durant el dia y la de la Iluna a les
nits? Aleshores quedaría reduhit aquest problema
de bon govern a trobar el més adequat servey d'ilu
minació per a les nits sense Iluna, dexant que'l
mateix poble pogués triarse un fanaler del séu
gust y fins concedintli la llibertat de deliberar, en
general assamblea, respecte les hores més conve
nients d'encendre y d'apagar els llums en cada
època del any. Perquè l'ORATORIA no serveix de rès
quan no va acompanyada d'un ferm propòsit y dels
medis apropiats per a la immediata satisfacció de
les necessitats públiques; comptant, ademés, ab
quels pobles conexen millor les seves que'ls Reys
y que'ls visirs matexos, per més sabis y eloqüents
que aquests darrers puguin aparèxer.

ORTOGRAFÍES. — Conten de no sé hont que
la gent tenta nou maneres de ferse'l llaç de la cor
bata. Vingué un quídam que, per certs inconve
nients que axó duya, se ficà al cap que tothom
havía de ferse'l llaç d'una manera nova inventada
hi hagué llaços de dèu mane
per ell; y aleshores
res.—Una cosa per l'estil ha passat a Otgeria ab
les ORTOGRAFÍES.
ARENTS.— Convé aprofitar els moments
de relativa prosperitat per a ferse adme
tre

pels

richs; perquels Ilaços
depressa
massa desiguals.
Procúra, donchs,
puguin algun dia ferte retret de què
a veure «fins ara que'ls necessites».
PARENTS

de familia solen afluxarse mólt
entre

parents

quels

teus no

nols has

anat

PARTITS.— En política, art, segons diuen, de
governar els pobles, cal tenir més en compte'ls
defectes d'aquests que les virtuts. A Nova Utopia,
terra de gent interessada, hauría estat impossible
organisar un PARTIT a base de sacrificis; emperò
fou relativament facil constituhirne dos ò tres a
base de recompenses.

PEDANTERÍA.— La

PEDANTERÍA ò falsa sa
no sol anar acom
el PEDANT quasi sempre ho

biesa, al revés de la falsa virtut,

panyada d'hipocresía:
es

de bona fè y

sense

pensarsho.

PENSAMENT.— En mólts, la suprema como
ditat del viure es la conseqüencia de llur perfecta
adaptabilitat al PENSAMENT dels altres. Mes no re
sulta a tothom igualment fàcil renunciar al propi
n'han vingut els martres.
PENSAMENT. Y d'aquí
Y també'Is

hipòcrites.

PERFECCIÓ.—M'escriuen de Beocia que, gra
cies als bons oficis d'unes quantes persones honra
des, la llengua d'aquell país ha assolit, la setmana
passada, una PERFECCIÓ superior a tot lo d'abans.
Aquesta mena de constatacions són una cosa mólt
característica de Beocia.
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DOUCCI: «LES FIANCÉES

Enquadernació

moderna,

segons

projecte

MERVEILLEUSES»

(Paris, [1916])

executada ab
d'En

mosàych y daurats
Joseph
Alemany
Roca y

(De la Ilihreria Miquel r Planas)

a

mà,

PERIODISME.— El PERIODISME, considerat es
es la més inferior de totes les manifes
tacions literaries; potser ni a literatura arriba. Ara
que, quan aquest ofici cau en mans d'un home de
geni, els tronos trontollen y'l món s'estremeix. Es
aleshores que la literatura pot competir ab els més
poderosos explosius, que lo mateix poden obrir un
istme qu'enrunar una ciutat. Per axó jo tinch la
convicció de què'Is més grans esdeveniments histó
richs de la nostra època han estat l'obra, en gran
part, del PERIODISME. Com les llengües del vell
són els
capaços de tot lo més bo

la gent

conversa

ver

tempe

disputen

moda;

quan

ò

alguna

dita càustica

a

coses l'acusen de

dels colors. Aximateix he sentit a un celebrat poeta
declarar la seva admiració pel gramàtich F., al qual
arribava fins a proclamar mestre séu.— Oh, noble
generositat dels esperits superiors1 no tens més
qu'un inconvenient: que'l macip que mól els colors
dómine qu'ensenya les primeres lletres, s'ho
a creure PERSONATGES.

PLAURE.—Diu Sèneca en un dels séus pro
verbis: «Míra més a quals PLAUS que a quants.»
Fent una aplicació inversa d'aquest principi, dech
confessar qu'estich força content d'haver d6plagut
a qui jo'm sé, a pesar de veure que són tants els
que cerquen pláureli. Per a un home de conciencia
rígida, dèu ésser un gran goig, encara que difícil,
arribarse a PLAURE ell mateix.

POESÍA.—E1 Poeta ha retirat a altes hores. La
colla dels amichs l'havia retingut en el foyer de la
Gran Tarpeya, hont la divette Lolita Jocunda'Is
tenía a tots magnetisats ab les seves malicies. For

també part del aplech alegroy un cert nom
bre de sub-divettes qu'afegien varietat a la reunió y
animaven els esperits. Lo qual vol dir que les copes
de xampany y'ls bons tabachs circularen profusa
ment.— El nostre home havía sortit d'allà ab el
íntims
cap un xich tèrbol, acompanyat .d'alguns
xich ma
que no'l dexaren fins a sa casa: estava un
rejat; cosa que ja Ii havía succehit alguna altra
en ocasions semblants. Perquè, axó sí: ell
maven

que la POESÍA, C0111 tot, ha d'ésser oportunis
dexarse perdre les
ta; y que'l poeta ve obligat a no
bones ocasions y fins a procuràrseles. Tot lo qual
no es cap obstacle (sinó ben al contrari) per a que
creu

campió un

declarartímidament que móltes de les seves
tenir poch cor.—Hèusaquí, donchs,
que'l nostre hèroe, que, com vos he dit, a anat al llit
a
a deshores, està encara roncant sorollosament
més
de
l'hora
d'ésser
bastant
meridiana;
quan
pesar
se presenta un séu amich, el qual ha conseguit, com
altres vegades, introduhirse, sense ferse anunciar,
fins a la matexa cambra del dormilega. Y ara es
coltèu, si us plau, el diàlech dels dos camarades,
fidelment gra
que m'ha estat possible transcriure
cies a una art subtil que ja us revelaré un altre dia:

alguns

PERSONATGES.— Segons conten, el gran
pintor Velázquez tenía un macip que Ii molíals
colors; cosa que feya ab tal destresa, que l'artista
digué un dia, afalagantlo, que l'èxit de les seves
pintures era degut, sobre tot, a la bona preparació

vegada

el nostre

algun
a propòsit d'un au
lo qual es en
el
séu
caràcter
traheix
mofeta;
sent,
cara una rahó més de que tothom l'afalaga per lo
espiritual y enginyós que sempre's mostra, limitantse
Emperò,

periódichs

de debò y s'arribin

en

Gayes,

y de tot lo més dolent. Y tu, ciutadà retret y pací
fich, qu'obres cada matí la porta al teu diari ¿no
sospites que móltes vegades la teva tranquilitat do
mèstica depèn d'aquella fulla de paper volandera?
dirà que'ls detalls del trousseau y de les joyes
d'una seva amiga que's casa, no posin de mal
humor a la teva muller?

y'l
prenguin

reconegui

rament de literat y d'artista. Per altra part, ell té'Is
séus títols reconeguts oficialment en tota mena de
la seva pre
Ciencies
y per axó's
sencia'ls salons a la
y ell se dexa estimar.
estirabot en la
de
en quan, ab

trictament,

Isop,

558

BIBLIOFILIA

557

Què fas al llit a aquestes hores, carcamal?—Home
sabs qu'ets mólt bestia? No veyes qu'estava dor
mint y qu'ara tu has vingut, ximple més que xim
que
ple, a trencarme la són? — Mólt pitjor fóra altra
t'hagués trencat, tal com merexeríes, alguna
a què vé axó? Sembla qu'estàs
cosal —Home
no't recordes, per
mólt virulent...— Tu diras1
ventura, del negoci que tenim pendent? Mes, avuy
he vingut decidit a arreglarho d'una vegada: neces
sito aquells diners de la flor natural de Castellbe
neyt, que tu, com a president del Jurat y per no
haver pogut jo anar personalment a recollirlos el
dia de la festa, t'encarregares de donarme. Ab axó,
ja ho sents: vínguen les pessetes; les necessito im
prescindiblement avuy mateix.— Y ara, noyl
la poesía
per ventura intentarás ferme creure que
premiada era teva? — Nól de fet era teva; axó ja ho
sabèm; emperò, de dret, es meva; perquè jo la vaig

premiat vaig ésser jo; y
jo aniriem a mit
premi me'n toquen
ges, de
cinquanta. Vínguen, totseguit, els diners; perquè
durant més de mig any m'has fet passar ab bones
rahons y sense dexarme veure ni una sola d'aque
tirar

en nom meu

com

quels

y'l

poeta

tractes foren que tu y
les cent pessetes del

lles pessetes.— Y'l temps que tardaràs a vétirelesl
creus, potser, que jo tinch aquí una sucursal de la
Caxa d'Estalvis? Desenganyat, noy: els diners són
fets per a circular; y, qui sab hont paren, a hores
d'ara, les pessetes del premi...! Ja pots ferlos un nus
a la cua.— Donchs, consti qu'ets un informal y un

tu, un estúpit y un imperti
tu, un cínichl — Y tu...— Y tu...— Y
tu...». Els lectors que tinguin afició a interpretar
punts suspensius, podrán suplir els mots omesos
servintse del .Diccionari de la Rima que tinguin
més a mà. Y no cal que's preocupin massa de la
valor poètica dels vocables; perquè en aquest cas
no es axó cosa essencial per al culte que tots pro

poca-vergonya! —Y
nent I— Y
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la divina

POESÍA...; com l'anomena, quan
solemnement, aquest mateix gran poeta que
us he volgut retratar.
a

actua

aquí
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POLÍTICA. --No es possible donar una defini
ció de la POLÍTICA que s'acosti un xich a la realitat,
y que ja la matexa definició no resulti una cosa im
política: « Val més no remenarho.»
PORTADA.— Héusaquí un llibre nou; fixéu•
vos en la PORTADA: el nom del autor hi va acom
panyat d'una llarguíssima enumeració de títols,
dignitats, merexements y altres circumstancies per
sonals; no hi manca, aparentment, rès. Mes, si

algú

es capaç de llegir el llibre, observarà
que l'autor
s'ha oblidat d'un títol que ningú no podría, ab jus
ticia, discutirli: el de mal escriptor.

PRECOCITAT.—La mare que ve a veurem
per a parlarme d'un poema que ha escrit el séu fill,
insistint en què aquest no té més que vint anys,
obté de mi la següent resposta: «Senyora, lo de
l'edat no m'interessa; dèxim el poema,
y ja Ii diré
després si'm sembla bo Ô dolent.> La PRECOCITAT
no sabría afegir cap mèrit a l'obra
literaria; més
aviat fa sospitar les seves imperfeccions.

Examinà ab atenció damunt de la taula'l crani
ab el clau atravessat; y murmurà, corn si parlés
per a ell tot sol:
Qui sab? Potser fou aquest clau
el càstich d'un home sincer, que tingué la franque
sa de dir al capitost de la seva tribu
que Ii pudía
l'alè... Y quants capitosts d'avuy farien encara lo
mateix, si gosessinl»

PREJUDICIS.—Hi hà qui's té per Iliure de
perquè va apendre'ls primers renechs
els braços de la dida.

PREJUDICIS
en

PRETERICIÓ.— Al morir en honrada pobresa
l'escriptor Z, la paraula PRF.TERICIÓ brollà de tots
els llavis Acudiren al enterrament des del príncep
fins al darrer dels séus preferits. Y sembla que tots
deyen: Vaja, ara sí que podrà estar content: ell
haurà sigut el primer qu'haurem enterratl>

PREVISIÓ —D'un home escarmentat se com
tingui per norma de vida la desconfiança.
Emperò, no s'ha de confondre may aquesta ab la
prèn que

PREVISIÓ. Axó valdría tant com renunciar als ali
ments per por a les gastralgies.

PRÍNCEP.—Conten

d'un PRÍNCEP de terres

mólt
PREHISTORIA.— Les excavacions fetes, de
d'un antich poblat ibèrich,
han posat al descobert, entre altres troballes de
gran interès per a la arqueología, un cadavre que
tental crani atravessat de dalt a baix per un clau.
El professor de PREHISTORIA, a qui fou consignada
la tètrica troballa, la mostrà als séus nombrosos
dexebles, y disertà llargament sobre aquest tema:
«Mólt poch estudiada abans del segle xix la PRE
HISTORIA, se'ns presenta aquesta ciencia cada dia
ab un major interès, gracies als descobriments
d'estacions prehistòriques desconegudes y al estudi,
millor orientat, de les costums y de les creencies
propies d'aquelles remotíssimes civilisacions, se
guint els vestigis de l'activitat religiosa y guerrera
dels pobles que les disfrutaren. Tal volta'l crani
qu'ara tinch a les mans ens evoca'l resultat final
d'una feréstega topada entre tribus enemigues, ab
les crudelíssimes represalies exercides pel vence
dor sobre'l capitost dels vençuts. 0, tal volta, do
nada la fè bàrbara y supersticiosa d'aquells pobles,
fou aquesta una víctima del més primitiu fanatisme
religiós, purgant axt un horrible perjuri, una blas
femia proferida contra la deytat solar. Potser fou
un traydor al séu monarca; potser un adúlter; pot
ser un parricida...» Y l'extraordinaria lliçó
seguí
desplegantse eloqüent, majestuosa, ab interès sem
pre crexent.— Quan el professor hagué terminat,
brollà d'entre'ls oyents un murmuri d'admiració,
ofegat al instant per un aplaudiment unànim. Em
però, mentrestant, un vell filosoph de testa blanca
s'havía anat obrint pas a travers de la multitut.

poch, en l'emplaçament

llunyanes que'l primer dia d'ocupar el soli
reyal ja va experimentar grans temptacions d'abdi
car. Y tot Ii vingué d'uns versos, baxament
Ilago
ters, que va dedicarli'l poeta àulich. Ara vegèu si
n'es d'exposat l'ofici de PRÍNCEPI
PROFESSIONALS.— Una vegada uns quants
poetes, havent dinat opiparament, sentiren la con
veniencia d'oposarse a l'intrusió dels qu'anomena
ven

despectivament aficionats;

y s'atribuhiren ells

matexos el títol de PROFESSIONALS.
els féu notar que a les PROFESSIONALS del

Emperò algú,

després,
amor se

les

anomena

meretrius.

PROFIT.— Un goliart deya: «Me dol no tenir
més apetit, a fi de poder menjar de tot lo que hi
hà per menjar.> Y un pedant Ii replicava: «Donchs
a mim sab greu no tenir més
temps, per tal de po
der estudiar tot lo que hi hà per estudiar.» Opinió
d'un tercer en discordia: «Tan bestia de mal PROFIT
me sembleu l'un com l'altre.»
PROPAGANDA.— Estich convençut de què la
millor PROPAGANDA d'un Ilibre la fan els Ilegidors.
Si jo arribo, donchs, a escriure un llibre que trobi
qui'l Ilegexi ¿què se me'n donarà a mi de lo que'n
diguin els crítichs, que seràn, tal volta, els únichs
que'n parlin sense haverlo llegit?

PSEUDÓNIM.— En alguns escriptors el firmar
ab PSEUDÒNIM resulta una fanfarroneria: si firmes
sin els escrits ab Ilurs veritables noms, foren encara
més desconeguts.
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PURIFICACIÓ.— Quan l'activitat depuradora
de certs filólechs hagué elevat l'idioma a un grau
de PURIFICACIÓ ja insuperable, algú de la colla féu
veure la conveniencia de substreure aquell al us
barroer de la gent del poble. Mes no calgué ferho:
el poble havía ja renunciat a servirse de la llengua
purificada, bon punt s'hagué adonat de què no Ii
servfa per a ferse entendre.

triomf, ¿no serà la total conquesta de mi mateix

PUZZLES.— El versayre que s'imagina ésser
poeta perquè sab dexatar prolixament en ratlles
curtes uns quants conceptes trivials, confon les es
pectes: ell es, senzillament, un aficionat als PUZZLES,
aquests trenca caps anglesos en els quals un hom
ha d'esmerçar vintiquatre hores per a reconstituhir

cepto tota mena de REVOLUCIONS, mentre no aten
tin al bon gust. En aquest sentit, potser caldría
anar a la fzEvotucIó més transcendental de totes,
que consistiría en suprimir per a sempre més les
REVOLUCIONS; les quals no fan sinó remoure'l llot
de sota (arribisme, exhibisme, filometalisme), fins

la fama, de la qual diu el
existeix per l'opinió que de nosaltres tenen els
demés. Y citte'n treuría jo de que'ls demés me tin
guessin per un gran home, si, conexentme millor

cosa es

qu'ells, jo opinava lo

contrari?

REVOLUCIONS.— En literatura y art

una

cromolitografía vulgar.

UALIFICATIUS.— A força de sentirse
aplicar els matexos QUALIFICATIUS, certs
homes deuen acabar per oblidar el ver
4‘.
dader significat de les paraules. Per a
ells, eminent, genial, deuen equivaldre al nom de
fonts, talment com Joan ò Joseph. Y axt no'ls vin
drfa gens de nou sentirse dir un matí per la serven
ta: «Don Eminent -voldrà que Ii entri la xocolata?»
«Aquí té les sabatilles, Don Genial.»

AH(5.—

Hi hà

tari, mólt

un

propi

cert

dels

apriorisme

nostres

utili

temps,

que

diu al que protesta: «Protestes? senyal
de què pertsl» No obstant, una cosa es
perdre y una altra no tenir RAHO.
RECOMPENSA.— Deya un autor: «Jo tinch fè
en la meva obra,
y per axó confío en una RECOM
PENSA, que, de segur, me concedirán, encara que
no més sia per a encoratjarme.— Azó dependrà
li digueren — de què la teva obra, àdhuch excelent,
vingui escrita seguint els cànons de la nova ortodo
xia y ab tinta de la marca Suquemhi, que despatxa'l
químich W. (carrer tal, número tants, primer pis,
primera porta) a dues pessetes el litre. (Tornant
l'ampolla abonen un ral.)»
RELLOTGES.— Conexer ab precisió totes les
sobtileses del més complicat sistema d'escriure de
gut a la paciencia d'un home, ha d'ésser cosa mólt
difícil; més, ab tot axó, encara no n'hi hà prou
per a escriure bons versos y bona prosa. La relació
entre aquestes dues coses es la matexa que hi hà
entre'l que sab fer rodes de RELLOTGE y'l que sab
fer

y

Mesquina
filosoph que sols

la meva més gran victoria sobre'ls altres?

jo

ac

que, al cap d'algun temps, tot torna a quedar quasi
com abans. Y, per l'avenç que pugui representar
aquest quasi, els revolucionaris no són pas indis
pensables: l'obtindriem igualment, fins a despit
d'ells.

RIQUESES

—Es indubtable

qu'en

mólts les

RIQUESES suplexen la manca d'altres merexements
si
en la consideració que se'ls otorga.

Emperò,

jo

home de mèrit y tingués diners, consideraría
una gran injusticia que se'm regategés aquell, atri
buhintho tot a l'eficacia del meu portamonedes.
Heusaqui un dels inconvenients de les RIQUESES,
que pot consolarnos de no possehirne: són un obs
tacle de menys per a que's faci justicia als nostres
mèrits.
fos

un

ABOTATGE.—Ab el nom de revisió de
valors, alguns males-ànimes del nostre
temps s'han donat al SABOTATGE espiri
tual: de tot lo que s'ha fet en el món
abans de néxer ells, rès no val rès. Ay, pobrets,
quan vingui la reacció! Se'ls haurà de commutar la
pena de mort que merexen, per la pena d'oblit,
qu'encara'Is doldrà més.
SENTIMENT. — L'estudi d'un idioma com
ara'l nostre no pot ésser perfet si nos té en comp
te la part reservada al SENTIMENT. El poeta digne
d'aytal nom es l'únich que veritablement pot sentir
la llengua; no pas el gramatich carregat d'aprioris
mes, que s'ha de servir, per a sentirla, d'un micrò
fon registrador encarregat expressament a Alema
nya. Axó val tant com pretendre emocionarse ab
el cor dels altres.
SOLITARI.

RELLOTGES.

—

Nos pot

considerar

SOLITARI

qu'aquell que no ha après a estimar la solitut
y cobeja encara ab anhel la companyfa dels homes.
Si tingués en compte que poques vegades aquests
lloen sincerament, y que'l desinterès no es sempre'l
més

veyent que cada una de
traduheix en un gran des
Si de renunciar als èxits
cans del meu esperit
fàcils, a la notorietat eftmera, a la situació vistosa,
me'n pervé tant de confort, el dia que sabré renun
ciar a tot desig de recompensa llegítima, de noble

RENUNCIES.—Vaig

les

meves RENUNCIES se

móvil de les llurs accions, el SOLITA RI acabaría per
sentirse més ben acompanyat ab els séus propis
pensaments. Y quan, de tart en tart, se posés en
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relació ab els homes, aquests l'estimarien tant més
en quant els portaría, com un present dels Déus, el
tresor verge de les seves meditacions.

qu'en acoblar

SOLUCIONS.—Hi hà gent d'una tan crassa
ignorancia, que per a totes les coses se creuen tenir
SOLUCIONS, les quals solen consistir en la destruc
ció, de bones a primeres, de tot lo vell; sense pen
sar, com diu Sainte-Beuve, que, en lo tocant als in
teressos espirituals, les ruines, un cop fetes, corren
gran perill de quedar ruines per a sempre més.
Considereu, donchs, si me'n fan de por aquests in
novadors, barreja estrafalaria de farsants y d'ilumi
nats, als quals devèm la ridícula invenzió del Bre
viari de la Raía/

del cas,

SUFICIENCIA. — El redactor en cap d'El
Clam de Gotlandia es lo que'ls de la seva matexa
colla s'han donat a dirne una alta mentalitat: sab
de tot, y en tota qüestió, sia del ordre que sia, ell
té de mostrar la seva SUFICIENCIA. Té lloch, per
exemple, un Congrés de Biología; y'l nostre home
hi pren part ab una Mentoria sobre la utilitat de les
ciencies mècltques. Se celebra un curs de Conferen
cies sobre Matemàtica; y ell hi envía un Repert
sobre'l sistema mtrich-decimal. Compareix a una
Junta d'Agricultors; y allà pren la paraula sobre la
Importancia de l'aygua en l'Agricultura. Per fi, sis
tracta d'un Congrés de Filosoffa, ell no dexarà d'as•
sistirhi per a parlar del diví Plató y dir d'aquest
que fou grech, emperò que hi hà alguns dubtes res
pecte l'any de la seva naxença. Naturalment, en
cada una d'aquestes ocasions són, respectivament,
els metges, el matemàtichs, els agricultors y'ls filo
sophs els únichs que's donen compte de que l'ilustre
personatge, ab tot y la seva encartronada prosopo
peya, parla de coses que no entén; emperò tots els
demés que'l senten y que formen el remat dels séus
admiradors, se fan llengües de la SUFICIENCIA ab
què tracta de totes les qüestions; y més que n'hi
haguessin. Per axó ningú no dubta de que'l veurém
Ministre mólt aviat
SUPER.— La invenzió d'un iibermensch, ò sia'l

super-home nietzschià, ha fet d'aquest prefixe SUPER
una mena d'adjectiu aplicable a totes les activitats
humanes quan tenen per coeficient la superbia. Axí
tenim avuy suPER-poetes, suPER-gramatichs, SUPER
filosophs y suPER-de-tot, que han arribat quasi a fer
odiables aquelles matexes coses útils y merexedo
d'estima que pretenen exaltar. Es, únicament,
aquests superbiosos que jo entench a totes
hores combatre; com combatría la matexa virtut si
res

contra

algú'n volgués fer una suPER-virtut d'aquesta

tadors1

riqueses

per als llurs herèus

malgas

TEORÍES.— Un pintor mólt mediocre cregué
un dia, explicar la transcendencia de cer
tes pintures en un llibre qu'escrigué, hont desen
rotIlà prolixament les seves TEORÍES. Mes no con
no Ii feya agafar
seguí pas convèncer a ningú.
el pinzell, en compte de la ploma?
TOVALLONS.—He vist en una botiga de ro
bes uns TOVALLONS de criatura ab unes lletres bro
dades: «No sies golut» «No t'embrutis». Penso que
fóra útil provehirne a mólts dels nostres homes
públichs, per a quan prenguin possessió dels llurs
càrrechs.

TRIOMFAR.—L'afany d'arribar depressa comles millors disposicions. Sols de

promet estèrilment

hOnOrabienlent se'n pot dir TRIOMFAR:
perque, al que per vies illegítimes ha lograt con
querir una reputació, ve que un dia ò altre algú Ii
posa al descobert aquelles; y aleshores la seva glo
ria usurpada se II converteix en luchbri. Al temple
de la Fama no es pas prudent cercar entrarhi ab
clau falsa ò, d'amagat, per la escaleta del servey:
perque, quan els de dintre s'adonen del intrús,
s'afanyen a trèuresel del davant llençantlo per la
finestra. Y, si algun mèrit realment tenía, fins
aquest se II desconeix.
TRIOMFAR

TURIFERARIS.— Si no fos pels TURIFERARIS,
tal vegada alguns que passen per grans homes po
drien arribar a interessarnos un xich.
NIVERSUATS.—L'haver
UNIVERSITATS

freqüentat les

no'ns assegura cap com

petencia

en la difícil ciencia del viure:
les UNIVERSITATS són, tot lo més, els
llochs hont acabém de perdre la nostra ignocen
cia. Des d'allà se'ns mostra'l camí a recórrer; y es
ja, després, qüestió nostra l'arribar per ell a fernos
homes; a menys que'l nostre destí no'ns reservi
per a una perpetual puericia. En aquest cas, tant
ens valdrà haver fet estudis com nó: may no pas
sarem d'estudiants y'ns tocarà constantment tenir

de pagar estrenes.
ANITAT.—A tot escriptor de concien
cia que perseveri en el séu desig de per
feccionarse, ha d'acabar per semblarli
que la publicació del séu primer llibre
fou exclusivament un acte de VANITAT.

mena.

EMPS.— Un dels grans secrets de la vida
es saber perdre'l TEMPS útilment. Mirèu,
si no, quin goig en treuen d'aquest món
els que no saben esmerçar el TEMPS més

VELLESA.— La definitiva VELLESA no comen
ça fins que'l cor ha acabat de perdre totes les ilu
sions. jo no sé, emperò, què es preferible: ò disfru
tar d'una llarga joventut, fundada en ilusions que
may no podrem veure realisades, ò assolir aviat
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IMPLESES. — De mólts grans homes
d'altre temps s'han fetes proverbials cer•

exempta de folles ilusions, que'ns per
meti fruhir les realitats de la vida pacíficament y
ab tota tranquilitat.
una VELLESA

VIDES.— Paraules d'un incrèdul: «No tinch
pas per cosa impossible la existencia d'una altra
VIDA millor que aquesta; en lo que no podría creure
may fóra en una VIDA pitjor.— llonchs a mi (li res
pongué un creyent), com més aumenta la meva
fè en una vida millor, se'm va fent aquesta més

passadora.»
ILSONIÁ.— Sovint les

circumstancies vé
donar actualitat a les coses velles,
les quals prenen aleshores noms nous.
L'antich procediment de carregarse de
rahó (aparentant insensible ô resignat davant dels
abusos de la força, protestarneproformula a fi de
què la gent se n'enteri y sense la més petita con
fiança de que'l fort en faci cap cas, per a després
obtenir del cop de-puny sa màxima eficacia), cons
titueix l'actual sistema wiLsomÁ.— Convindría que
no oblidessin axó'Is
incipients directors de pobles;
aquells, vull dir, que no miren prim en abusar de
les llurs facultats, refiantse de que'ls que protesten
són gent de bona pasta Solament un orgull desen
frenat pot no dexar veure als governants la força
útil de les oposicions y lo temerari qu'es dexar
nen a

qu'una

protesta rahonable s'exacerbi en la impos
sibilitat de ferse escoltar. Perque, com ha dit un
dels més assenyats escriptors que m'ha escaygut la
sórt de conèxer: cQuelcom se subleva dins de nos
altres quan sentim que's confonen les nocions de
força y de dret, que's dóna la potencia com a límit
de la moral... Honor del esperit humà, de la idea
litat llatina recta, íntegra, absoluta, es haver des
cobert, y mantingut, y proclamat que l'últim dels
miserables, que la bestiola més desvalguda de la
terra ò del espay, pot tenir rahó contra tota la
humanitat que la hi negui.» «Y donchs (me po
drieu objectar), en què's diferencia del Cristianis
me la flamant doctrina wiLsoNIANA?» Precisament:
en que'l WILSONISME admet la possibilitat del cop
de-puny, tant més fort corn més forta sigui la rahó

què hagi

Mes, suposant que totes
elles fossin verídiques, l'haversen perpe
tuat el recort fins a nosaltres deu ésser a utilitat
d'alguns ximples contemporanis, que han pogut
axt elevar les propies XIMPI ESES a la categoría
d'actes genials.
tes XIMPLESES.

VIATGES.—No diría ningú lo mólt qu'ense
nyen els VIATGES1 Teníu: héusaquí la meva maleta,
que durant tres ò quatre anys ha donat voltes pel
món y du enganxades les etiquetes de totes les
fondes hont he posat y de totes les estacions hont
l'he facturada Donchs bé:
creyeu que podriem
constituhirla en arca santa del futur Ministeri de
VIATGES y interrogarla com un oracle en les àrdues
ventura'l
qüestions de la vida internacional?
senyor H. no'ns ha resultat un fènix en pedagogía,
per un procediment anàlech?

de
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feliç propietari
Totes-meponen es lo que se'n

ACHT.— El

del YACHT
diu un op
timista. Ell fa'l camí de la vida com un
viatge de plaher, semblant constantment
un colegial en perpetuals vacances, ò un nuvi pa
radoxal que realisés tot sol indefinidament el séu
viatge de noces. Ell es, com tot home rich, arma
dor y pilot de la seva vida. Extén al vent ell mateix
les veles de la seva confortable nau y s'abandona
plàcidament a les delicies de la navegació. La força
del vent aumenta, fins a devenir huracanat; y la
ràpida embarcació avença com una sageta, men
tre'l séu propietari exclama satisfet: «Ara va bél»
— Amichs: no us fièu massa
d'aquest YACHT que té
un nauxer dotat d'una confiança tan excessiva. El
perill no està en què ell vagi a estellarse contra les
roques, sinó en que, al passarnos pel costat, ens
capbuci la nostra propia Barca.
EL.— Podràs desplegar un gran ZEL en
servir els interessos de la república; y
faràs bé. Emperò no dexaràs d'exposarte
a
decepcions. Ax1, per exemple, els que
tot ho fan per interès personal, creuran lo mateix
de tu y tractaràn de disputarte'l suposat benefici
del teu ZEL. Aleshores el príncep resoldrà que la
feyna que tu feyes la faci una altra persona més
indicada.

ZOOLATRÍA.— Diuen els esperits forts que
religió en els nostres temps va mólt de baxa.
Emperò axó no obsta per a que persistexi l'antiga
la

adoració al vedell d'or. Ademés, la nostra incredu
litat no'ns priva de posar la nostra fè en el pinta
mones que fa cubisme, en el galifardèu qu'escriu
versos decadentistes y en el pedant que lucubra
sobre filosofía del noucents. Tot lo qual pot resu
mirse, dihent que la nostra irreligió actual es, en
realitat, una més que vulgar y ridícola ZOOLATRÍA.
—Dech fer constar, ab tot, que jo, esperit retarda
tari, seguexo defensantme dintre les velles preocu
pacions, que crech més convenients a la meva terra
que no pas certes novetats qu'ara s'usen. Cosa
qu'he volgut refermar posant per escrit aquests
meus PENSAMENTS.
AD MAIOREM PATRIAE GLORIAM

pogut carregarse.

_
Fidel

Giró, Impressor. — Mallorca, 170. — Barcelona.
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