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6 n Diego Ruiz
Aquí en aquest desgraciat pahis de dilcttaníis y oaps.vuits, regne de la estulticiay de
la pivssumpcií », principalment tractantse de
filosofia, hi ha vegades que sembla que la joventut al impuls de noves idees, f-(ondes y
hum nes, p nTondament liumanes. qne fa temps
han s^^uit dins dels caps un laboriós procés de
formació, vu'gii enfonzar los falsos fonaments
existents tant cientifichs com socials, vutgui
oblidar p r sempre "iés lo cami que no con1

núm.

47,

baixos

dueix a cap lloeu profitós y segur, y per lo
que anem encegats a nostre propi enderrocament, prenent unes noves orientacions, senyalant un viarany menys aparento? y més segnr
per lo que poguem anar confïhats. ab la coufHiança ferma que té un hom en sí meteix. però que no podem tenir de cap manera, no tenintne plena en lo que'ns envolta, no tenint la
convicció de qne per la rnta que segueix lo
nostre poble se va a un estat, no ja feliç, sinó
bò, avants que tot bo, no confinant, en fi, en los
demés homens que per les nostres necessitats
tenim obligació de tractar, qu'es lo que forma
aqncst ambent de desconfihanres y personalismes que marca fatalment un giau de decadència gran, un esgrahó que baixem per l'escala
de la civilisació dels pobles.
Però no, han vingut generacions y generacions que semblaven dur la empenta d'aqnelles llegions de barbres, que deixaven entreveure que quelcom que'Is neguitejava era'l
desig de cimentar una nova mentalitat, y ban
cayerut per sempre, ha arribat l'hora de fer
practicli lo pensament y s'han pervertit deixant la filosofia per estudiar la retòrica.
Ara a Catalunya 'ns trobem en un estat
semblant, han vingut generacions qu'han produint historiayres, poetes, fílolechs, metges,
polítichs. estilistes, etc , y dins l'anima
d'aquestes generacions tantsols hi perdurava!
recort dels pensadors llunyans a falta de pensadors que satisfessin ies necessitats espirituals
de la pàtria. Elaboraren los principis materials, cercaren dins la fosenria dels temps fets
per esclarir nostre origen, buscaren pel poble
les tradicions y ca.:ts pera formar la base
material de la nostra nacionalitat y moralment
nosaltres ho completàvem ab les doctrines lalianes.

Però un Tet, les doctrines d'en Lull, no obstant ésser d'una originalitat * extraordinària
eren del segle XUT, eren elaborades baix
l'ambent de corrupció yconfussió dels començosde l'K lat Mitjana, y necessàriament s'havien de modernisar, y aixis com un politich
que dsvaut l'estupefacció dels politichs que
turnaven, defensà la legalitat de >es aspiracions autonòmiques, l'inoblidable Dr. Robert
quin recort es massa viu entre nosaltres per
que jo faci d'ell una apologia mal forjada, no
era català de naixença, encar que hi tenia
l'ànima, y un poeta qu'a dut lo no3tre teatre a
que s'admirés a tot arreu, lo gran Quimera,
se trobava en les meteixes circunstancies ve
un jove plè d'entusiasme per la nostra pàtria,
un jove aodaluç, nascut a Màlaga, però edur a t a Catalunya, que parla y sent com nosaltres y més profondament y ab més sentit que
molts de nosaltres.
Sentint més que ningú'l nostre neguit, les
nostres aspiracions, lo nostre modo d'esser,
se proposa empendres fer reviurer a ne 'l
gran htosoph català del segle XIII a travers
de tants segles d'oblit injust.
Si. això es lo qne's proposa fer en Ruiz.
Reabilita'la memòria del filosoph poeta y dins
l.i filosofia dels símbols trova que en lo doctor
il·luminat hi ha '1 fonament, ja'l pensament
origen -l'aquesta filosofia y per això'l nomena
també Dr. Simbolista, y en la teoria de k definició com un acte defeoça de sos detractors
la superba definició o explicació de lo qu'es la
definició prenent aquesta com un principi general vol definir, no per nocions sinó per actes, y explicant la influencia d'en Llull en mètedos y escoles, confessa que'l pensament lulià losjha animat; no es pas una cosa morta,
com han volgut dir alguns, la seva filosofia,
siió'ns declara y demostra qne ab Àristotil
són los que tenien en embrió'l pensament
modero de simholisar les co es. Y ell, ab la
seva empenta y erudició extraordinària, qu'es
per lo que potser no entenentlo se l'ha atacat,
ens ho din ab una energia y ingenaitat gran
que ta que l'entusiasme per lo nostre filosoph
so comuniqui a ne'ls lectors. Y ab tota la seva
empenta vé y crida a la joventut catalana per
que l'ajudi y nos%ltres que sentim tan com ell
la trascendencia de la seva obra, hem respost
a la crida y'ns asocia a l'heraosa obra qne
s'ha proposat fer. Férem també nna Fundació
catalana de filosofia, farem també una./VJ/u
luliana, una biblioteca o colecció de llibres
de filosofia traduhits al català, nos diu ab lo
seu calor de convençut, nos parla de les seves
esperances, dels símbols, de Catalunya pàtria, y quan parla dels catalans, de la nostra

ànima, llavors en ses paraules veyem l'entusiasme que té per totes les nostres coses.
Los-joves que s'apleguin dessota dei nostre
lema tornant an en Lull, diu, han de ésser
humils, sença pretensions y ben estudiosos: si
tenen això. qu es lo poch que'ls hi demano,
anirem endevant y devindran autodidactes
qu'es com los vull jo.
Veusaquí lo que vol fer en Ruiz. No es
digne de que l'escoltem? Bstudieu més a
fons la seva obra y ho podreu dir. En quant
a Itàlia R. Campani vol fer un llibre sobre la
seva moral y'l seu art, en quant Ad. Gosme
li traduheix una de ses obres al francès, quan
ara's publicaran al italià'ls seus llibres, y la
Rirista di cultura de Roma s'ocupa extensament d'ell, quand Fucken, Vailats, Papini,
Croce, Boutroux, han parlat entusiastament
de la seva obra, no es llogich qu'aqui se l'escolti, se l'estudiui yse l'ajudi?
A Madrit. gastant certa ironia que no demostra altra cosa qn'enveja, quan li dinen
que'l S H I Lull no val res, que'l seu lulisme
es exagerat y que comparar Lull ab Bacon y
Leibnitz es una tonteria, se fan acreedorsa nna
complerta indiferència. En Gómez Baquero
diu qu'es molt original però fosch, y ja sabem
nosaltres que pels que no tenen un ample preparació filosòfica, y no ho dich precisament
per en Baquero sinó per la majoria, no són los
llibres d'en Ruiz. Aquí han parlat quelcom
d'ell, mes ingènuament ha confesat l'Opisso
que no l'entenia, altres l'hac ensabonat, de
lo que no'n treureu paa res, y uns quants infeliços neguen la importància de la seva obra y
parlen frenòtichs de revolució .. y de filosofia
revolucionaria...
En resum, en Ruiz crech qu'està destinat
a desvetllar a la joventut catalana y qnan la
conegui més a tons, se convencerà que més
que a cap, semblen per ella aquelles nobles
paraubs de l'Altamira: -Sacr/ficios verdaíei a i::-;. te heróicos por fines los màs elevados y
nobles de la inteligencia y de la voluntad...
Comidas sórdidas para ahorrar unos cuartos
con ' | U H comprar libros y bujias de sebo que
permit>-n prolongar las horas de lectura...
Trabij's brutoB 6 muy apartados de los que
la vii ación indica, para poder ganar el garliai•/.• <|ue permitirà segoir el calnino del ideal
con " l i - se snena.. »
Y
ntres no vingui l'eslat que l'ilustre
sicò h ens anuncia, en lo que desapareixin
aqul· — misèries por lo que anhela lo trevallar
-entres aquest estat que s'imposa no
arri'
-u Ruiz serà '1 que'ns deixarà '1 pas
llim
i la vegada qn'associantnos a h seva
obn
a rancara de l'ànima de la joventut

aquesta por a la lluyta y al sacrifici, fent
aixis despreciar 1' egoisme quan sigui això
necessari per lo que contínua y amorosament li
repetirà aquells versos inraortals de Leopardi,
qu'aconsella !o sabi catedràtichid'Oviedo:

Perquè caj> vent de malura,
cap o n a meçclada ab fel
torbe o priva de dolcura
eixes conques d'aygna pura
abont s'enmiralla I cel.

Ma la t u s testa
cb'anco tardí avenir, non ti sia g r a v e .

CDiquel CABEÇA

Un poeta

a sa filla

jOh ma filla, . m i m a claral
,"ii Ilach pnr de castetet!
dins l'ombra humil que t'ampara
roman hont Deu te depara
uu redors més amigat!
»

m . COSTA Y UüOBERA
(>VarfK<cív <!e V. HIUJO)
Obi lluny, ben lluny de la via
per hont s'en va '1 pecador,
camina aliont Den t'envia...
Infant, guarda l'alegria;
lliri, gnarda la blancor.
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e n v e r s la nostra filosofia

Sies humil £Qu«> t'importa
del rich v del prepotent?
Un bnf d'ayre se ls emporti;
la fortalesa més forta
e s la d'un cor innocent!
Sovint Den, irat, espolsa
y aterra I castell altiu;
però dins un niu de molsa
ahoat canta una ven dolva,
£11 sempre mira y somriu.
i Ah! resta dins la pobresa,
roman dins la soletat;
y, de tota ànsia despresa,
no t'ocupi mós empresa
que 1 bé de l'eternitat.
Hi ha alia lluny de nostres v i l e s ,
enfora de nostres plors,
estanys purs d'ones trancmiles
hont les illete» a piles
•òn com a ramells de
flors.

j
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Gorchs de g e l hont la Uetjnra
s'hi renta del cor tacat,
de U n suprema dolcura
qne a llar vora fins s'atura
l'incrrdol agenollat!
L'ombra augusta que hi domina
calma y vos torna millor,
y llar calma es tan divina.
qne may l'ona crestallina
begué llàgrimes d'horror.
Lo 30i qu'en tal aygna closa
ae reflecteix clar y v i u ,
ab tal e n c a n t s'hi dispoia.
qu'apenes senyarhi gosa
algun núvol fogitia.
Aqaets e s t a n y s , per la serra
de les montanyes gegants.
Deu los amaga en la terra,
enfora de bram qu aterra
dels terribles occeaos.
1

3

Al esclat de l'ànima catalana, han rret
brotada primaveral les Lletres y les Arts en
totes ses manifestacions. Després de molts
anys de bregar contra la indiferència materialisada del braç que fa la riquesa del pabis, ara estem assistint als començos d'un
desvetllament politich que porta traces a'ayre social y tot.
Es força consolador, tot això, pera'ls qui
amorosament anem contant los batechs del
pols del nostre poble, un dia mort en apariencia, empro de veres ensopit. talment
anorreat durant una centúria y mitja; perduda la pròpia estimativa, no més perseverant en lo travall, atent al interès material,
empro sença fe en ses qualitats de poble;
conresant poquet ses facultats intelectivesy
encara pera tals orde d'especulacions enmatllevant als vehins l'ús de la llengua
oficial.
La mentalitat catalana, oblidada, era retreta no més en alguns de sos gayrells pels
estudiosos que han aprofondit lo nostre dret
momificat, havent restat, avants, ademés
d'entomida, inconeguda dels propis tills de
la terra, y es casi d'ahir que ha reeixit! (extremant una mica'l sentit de les paraules).
D'un quant temps ençà l'hem reconeguda
la nostra mentalitat; alguns ja l'han mig est u d i a d a y comença a detinirse v tot.
Aixis principien les coses. Després, fent
via, poch a poch se va lluny.
lli ha, certament, molt a fer; es llarga la
tasca. Mes, per ara, avancem camí per distints viaranys.
A les branques del saber quin conreu
present, sinó pot calificarse d'explendorós,
ben poch s'hi manca, s'hi afegiran la Ciència
y la Filosofia, segellades ab la imprompta
de la nostra esperançadora renaixença.
Cal esperarho aixis; hi ha motius pera
crèureho.

La Filosofia fa algun temps que venen La mort del JSovtct
desempol&'intla'ls seus enamorats erudits.
En la celda aquietadora.
Vé guspirejant de tant en tant, clara y-visobre'l llit de nois y banchs,
branta, en les puntes d'alguna ploma b?n
lo cap sobre d una pedra,
trempada, mes ab doctrina closa.
ab los alls girats en blanch,
Ar«t toc d'una—allò que sol passar en la
a la nit d'istiu serena
vida dels pobles,—ens ha eixit un jove, qui
va'l novici agonitzant.
no es nascut al terrer nostre, empro que esQuatre ciri* llengotegen
tà fortament compenetrat en l'alenada de via demunt del pobre altar:
da que portem, y vé a sumarse ab nosaltres,
nna tauleta d e fusta
ab prou brahó pera afrontar-la empresa d'asab uu Crist desfignrat.
senyalar una orientació—que no pretén pas
Als pens té una calavera,
fundar una escola ni posar les fites d'una
per dose uns açots penjats.
doctrina tancada—justament prenent peu
Lo pare Prior que'l vetlla
no para, no, de resar.
•
dels procediments d'una gran figura de la
aostra raça, en Ramon Llull.
—Dormiu v no resen, P a r e ,
Me crcch en dret per estampar en lletres
qne jo al cel no hi puch anar.
d'imprempta que en Diego Ruiz es un estu.To enterro la meva vida
diés que te la fè d'un apòstol y res de comú
en la vostra soletat
ab los aixelebrats quina activitat sol ser foch
y j o havia nascut borns
pera éssè al món y estimar.
d'encenalls.
Arriba al punt y en bon'hora pera fer
—Deu premia'l sacrifici!
feyna.
— L o qui's mata est.'i dampnat!
— D e u al cel al just espera.
Reeixirà o no, de moment, la seva em—Jo la terra anyoro encar.—
penta? Desitgem que prosperi. Mes, tart o dejorn la seva finalitat arrelarà en nostre pahis.
^ Al bell moment que expirava
Doncbs, manca'l desvetllament filosòfich
s'havia penedit tant
a Catalunya; en lo concert armoniós que se
d'haver trahit a nna dona
<ent tot'tio'ra, no hi pren part una tonada de
per l'amor celestial,
<í escayenta y que li es inprescindible. La
qne al entrar per la linestra
Filosofia catalana té de reeixi , reeixirà.
•in raig de llum matinal,
abocanthi la seva itnima.
Es una nota del procés regular del nostre
va dir: — P a r e , esticli salvat!
desvetllament. Es una necessitat del orde
moral, en la creixença del nostre poble.
J o a n PUIG Y F E R R E T E R
No's rompendrà, temps a venir, en les
planes de l'Historia, una renaixença de tot
lo cata'à, d'acort ab los temps d'ara, sença
l'esclat de la més aliligi anada de les mani- V A R I A
festacions del esperit: la Filosofia.
r
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CAN1BEÜU

N e la valle canoro
U rnscello serpeggia tra le piante,
rapidamente lontanando. all'oro
solare scintillante
1

La ment » un dl raccolta.
--'l'pi da Ini la vanitit infinita:
trascorrere sentii la prima volta
nel SDO corso la vita.

DIEGO RUIZ
A mi lo que m'atrau d'en Diego Ruiz es
lo sentit de vivor qu'anima la seva paraula,
lo seu menyspreu pels rootllos refredats y la
trencadiça que'n fa: lo seu voler tornar a
sentir totes les veritats de viu en viu, intuhirles per umor. Lo jove que aporta tot això
a una fermentació social com la de la nostra
Catalunya nova ha d'ésserhi acullit ab los
braços oberts; perquè realment nosaltres
hem de referho tot, y ens cal l'empenta destructora*creadora d'un jove com aquet. lla
d ' é s s e r salutat ab aquelles paraules de
Nietzsche: «Aymo als grans menyspreuadors perquè ells són los grans veneradors; y
sagetes del anhel envers lo més enllà.
d. m A R H G f l ' U U

A l rivederlo sento
per Ini compagno de la fnncralezza.
come per nn amico. un sentimento
dolce di tenerezza.

Lii, ne la rude stretta
che l'albero le tende,
come nn sorriso splende
la candida caselta.
Ma dentro e triste- all'ore
pensa del nostro amore;
la invade ora. Terénzio,
nn memore silenzio!
Franeesco

Barcrllonú

BEfíSA

fJostpe filosoph
Parlar aquí a Espanya de filosofia, es
donar un espant als ciutadans pacitichs, es
atentar contra la placidesa somorta en que
vegeten los cervells eixuts; o al menys, fer
quedar a la gent ab un païm de boca oberta
de tan embadalida. Empro '-;es possible
qu'encar hi hagi filosophs al mon? i Pot ésser que un hom parli seriament de filosofia!
Eixes exclamacions y altres semblants de
molts compatricis mansos, entre quins cal
incloure no pochs inteligents y alguns talentuts ciutadans, proven de una manera
induptable la gran aversió que la majoria
dels espanyols tenen encar a les especulacions filosòfiques; y si la majoria va per
aquest viaranys, nò hi ha perquè remarcar
que si qualsevulla distingida personalitat de
la minoria vol apartarse del camí traçat,
mes li valdria que'l sorprengués la mort que
no pas vèureli passar los set calzers d'amargura.
Quan no sortim ab la defallida y moribonda escolàstica nos entreguem al desacreditat y anticientífïch panteisme de Krause,
que jd ha deixat d'existir per tota l'Europa,
o be s i ' n s sentim modernistes y desequilibrats, ens agafem ab la que jamay pot acoblarse ab nostra desequilibri: la mil
u/ternadora filosofia de Nietsche. iSempre enganxats al carro!
De desde Balmes ençà be prou ha plogut
a Espanya; empro d'en Balmes ençA les intel·ligències veritablement esbrinadores han
tingut l'especial gust de permaneixer amagades perquè ningú las vege, y han fet be;
l'especuiació. y especialment la filosòfica,
qu'esde la que's tracta, es pròpia dels homes del Nort; ja havem oblidat, de tan sabuda, aquella famosa tontería de q u e i e s
boyres septentrionals obliguen a recloures
en la biblioteca y a concentrat se en la meditació, o a engolfarse en l'estudi, mentres
que los raigs de llum que'l sol escampa' per
lo Mitgdia conviden a sortir de casa y a riure en plena naturalesa.
No tenim filosofia ni filosophs perquè no
estudiem ni trevallem, y d'aytal manera ha
fet hostatge en nosaltres la mandra, que ni
tan sols los qu'han adquirit nomenada de
sabis entre nosaltres se euyden de justificarla: hi ha .<<''" aquí a Espanya, que està ja
carregat d'anys y de sílories terrenals, quines obras son un retall de traducció del
francès y un article sobre lo concepte de la
metafísica; ni mes ni menys: v no obstant

això, gosà de fama universal (a Espanya,
entenemnos), de desde l'anv 7o del segle
passat. Semblants casos los tenim a (dotzenes; y no es gens estrany que quan los grans
que han tingut entre mans la ocasió d'ilustrar y instruir a dugués generacions, caminen tan enlayrats en tocant a sabiesa,vegem
als xichs, es a dir, los madurs y'ls joves, fer
salts d'ací a allà com colomins espantats,
senç direcció en matèria científica moderna,
y seoç desig, qu'es lo més trist, de pendren
cap de direcció. ;Anemia?No.
Clorosis.L'edat
del malalt y la sintomatología reflecten una
gran claror sobre la etiologia del sofriment;
y seguint la comparança, afegiré que la terapèutica no pot aconsellar altra cosa que
ferro, molt de ferro y aplicacions hidroteràpiques.
En Diego Ruiz ha començat per la hidroterapia, si tenim de jutjar per l'efecte
qu'ha deixat sentir son tractament de la clorosis filosòfica. Empro, avans que tot, anem
a palms: ;quí es en Diego Ruiz? àQuí es
aquest jove de llarchs cabells, serio, meditabond, que no parla vuyt paraules de correguda, y que quan menys l'esperem, ens
inonaa ab un torrent d<s sa pròpia filosofia;
es a dir, d'entusiasme simpatich y encoratjador? -;Qui es aquet xicot ab qui's pot parlar sença sentir abhorriment, lo mereix de
ciències naturals que de medecina, d'historia
de la filosofia, de llibres nous o d'anàlisis
matematich? ;Quí es aquesta ànima de l'altre mon que'ns parla misteriosament d'axio
mes, imposicions y símbols, y que fonamen
ta un sistema filosòfich en uns porismes quina demostració ens dona seguidament ab
integrals eliptiques de Legendre o curves
equipotenciais de Cayley. ab fórmules de
Lambeçt y de Poisson'o elipses de Cassini?
En Diego Ruiz es senzillament, una gran
inteligencia, un geómetre de còs sencer, un
temperament filosòfich de cap a peus; es un
jove qu'ha estudiat íora d'Espanya y que
porta son cervell rublert d'idees pròpies,
entusiastes, armonisades ab la direcció especulativa del nou culte de nostra època
No es pas un erudit^ en la acepció rigurosa
ab que la gent fa us d'aquesta paraula; es
un home de ciència, d'intellecte sòlit y araplíssim, qu'amaga dessota son posat modest
y senzill, un enteniment robust, favorescut
d una força d'abstrucció que aturdeix y
d'una extraordinària facuttat de sintetisar.
prova induptable de lo que dich ne son ses
obres, entre quines sobresurt la
Genealog '
de los simbolos.
fonament de roca demunt
del qual edifica en Ruiz tota sa filosofia, y a
n'el que complementen la Teoria del
actu
1

entusiasta

y /./«//.

maestro

de

definicionex.

Mes, equina es la filosofia d'en Ruiz? -;Es
una filosofia nova? óEsuna exposició original d'un sistema conegut? ;Te tanta impor
tancia per merèixer un examen critich ma

dur? Res hi ha absolutament original en la
pensa humana, y per lo meteix, fora equivocada là suposició de que la doctrina d'en
Ruiz ho es: la celula embrionària, o mellor
encara lo plàxtirh,
lo blaxtoplaxmt
do la filosofia dels simbois, se trova a n'en Llull
(teoria de la definició com a acte y en la
crítica de la llògica d'Aristótil Metodologia
del Renaixement) A mes, equina direcció
especulativa, quin moviment d'idees, quina
filosofia han nascut per abiogenesis? Sïnça
oaturalesa no hi ha tiiosofía possible, com
tampoch n'hi ha senç un període preparatori
quins factors son los escriptors que van a la
devantera del moviment intel·lectual d'una
època donada; aquets ofereixen la corrent
idealista predominant, los primerò materials
ab quins l'aquolech té de construir mes tart
la obra magna. La filosofia d'en Ruiz, es a
dir, la lilosofia dels simbol<=, naix en lo simbolisme literari de la època; empro lo mèrit
del li osoph se trova en lo mètodo escullit y
las aplicacions d'eix método.
En Ruiz no pot posar la primera p.-dra
de son edifici sença desembraçar lo terrer
dels destorbs que s'oposen a la regularitat y
integritat de la construcció. Lo primer destorb que trova es la definició usual de
símbol,
que rebut j i tan absolutament com se
íega a admetre les definicions de Hamilton
y de Winckelmann. Símbol, donchs, per en
Ruiz, no es pas la representaria
sensible de
les idees y de les abstraccions, com tampoch
Cesprexxiii
de les idees valguem s o de les
imatges,
ni menys les fórmules
útils
de lo
incondicionalment limitat o ilimitat; per en
Ruiz, símbol es lo terme absolut del
coneixement
y lo princi de tota de (in i ció. Llógicatv.n, 10 símbol no es altra cosa qua la unitat
!«'!> judicis que anomenà Kant explicatiu ••
extensiu: moralment se resumeix a la unitat de
es accions considerades com actes entussiastal Símbols ne son les coxex y 'is a.riomes, o
reritats fonamentals, quina forma tè sa realitat en la Emoció, «Lo nom es un símbol de
les percepcions: l'obgecte sensible e3 un nom
pràctich y més complicat que dono a la realitat. Quan mon judici sintètich produeix lo
contacte d'una expressió pràctica ab una
expressió pura (1) reb altre nom: s'en diu
•definició. (Geneal.,1, 7)." De manera que, segons nostre filosoph, definir un obgecte es
reduirlo a un símbol, y colocar eix símbol
en lo moment de sa geneología.
Senç donarmen compte, vaig enfonzatme
en un punt qu'avuv no puch desenrotllar;
aquest article traspaç ja les fites que 'm'ha
senyalat la simpàtica revista CATALOSIA y
:inch de deixar per altre ocasió la critica
de la filosofia d'en Ruiz, per quines serien
necessàries més d'una dotzena d'articles;
1

(1)
/.•: idea o la noció que'a té J'un o b g e c t e , e s ,
>er en Ruiz, una expressi» pura; la expressiu pràctica
•s lo meteix obgecte.

l'estudi de l'axioma, de la definició, de la
sensació, y, sobre tot, de la ètica d'aquet
filosoph, es interessantíssim. Mes no puch
acabar sença dir que estich meravellat de
que hi hagi individuus, y entre 'ls meteixos
se n'hi troven que gosen fama de doctes,
que s'escandalitzen de la fosqnetat de la filosofia d'en Ruiz y de sa Genealogia de los xímbolos.
No's pot negar que tan dita fi osofia com
l'obra en que son exposats sos punts principals, fan necessaris la meditació y l'estudi;
empro també es innegable que gran nombre
de coses y llibres no son compresos perquè
falta ciència per enundrels. [Voldria sentin
explicar Genealogia <lr los símbolos a molts pensadors, filosophs y sociòlechs espanyols!
Pelay
Madrií,

VIZUETE

Agost d* ÍOOS.
Per la traducció,
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La peíra drecburíeíra
L'anrassa lolament bufa, tot acossant
Dans lo Ponent, comol de nibolas polpradas,
Un rostun de brandal e de cars grazilbadas
Qu'idolon dins un fam negre e grebat de s a n g .
Eranfels atupits, e c l a m s que s'esclalisson
Bombasses de castels casents e de ciéutats
Oegleeidas, qu'embe sos murs desencrestats
S'avalancon dau cop dins la llauida e s'abisson;
Tot s'engolís—coi·i'una aigadina en la mar.—
Komiech nna sansogna anla. dolenta e rauca
Q u e bomborina, creis, se colla, brama e trauca
Com'nn tron soudissent qu'escalairiè dau larg.
— O Màrtirs e s p e l h a t s per tant de naíradnras!
Cieutadis espotita jot nosta libertat!
Assolits dins la mort e vosta bravetat,
Vostès corses sacrats son pas pus que pasturasl
V a g a la sauvagina alopida das clers
Q u e MI» vos, grands anjols, enarca s o n esquina
Regangna, e, tot flairant, tomba d e s a babina
L'escuma de sos cants aziroses e- fers.
>
E, per aval, depès, cap tors, arma orguelhosa,
Xazilha ullada a tot ce de la grand'combor,
L'Oine quan elegit per chaplà l o Miejor,
La pugna gaucha à l'anca, arregassa Tolosa:

Tolosa que s'enflora aquí, j o t l o cel blau,
Com'un rosie rosent de flors, més espignaire,
Airissat dasfíssos d u u issam guerre jaire,
Q u e viroleja autor en zoozonant ulhau.

Iüa

.4 mon estimat amich,

L'Ome arqueta sa drecha:—«0 villal» que ie brama,
>Ieu, l'espasiè d e D i e n s . lo borrel benezit,
' Q u e per t'escotela l'Apostol n cauzit,
>Ieu qu'ai l'azir au cor, que me rauma sa tlauima,
• Ai pas, ieu, solament lo glàzi per trauca,
>La bocla per parí) mon cors de tas entalhas
•i'n elme ensupei bit per sobri tas batallas
»K l'estambel que Dieu? sus mon front fai floca!
«Mes, l o m a j e s o d a r , soi tantben l'escorjaire!
»Brasses nuds, cotelàs entre dents apcba en man,
• Dius lo tuiado sorne espera, tot brnmant,
•! .os tropels qu'a marcats la crossa dau Sant-Paire.
• Plora!... Diens m'a dich: V a i e tuia!—Tuiarai!
» 0 troja que, bajal au flanc, tota coflada,
• Dins ta crauma eretica ataques ta ventrada,
»Vau t'agantar an morre, e t e sanejarai;
»B, per purificà ta porquièira infetada
>Qne descora mon Crist angoissat sus sa cros,
>Los preires chabnsclnnt ton cadabre'baros.
. Ne bandiran as cans la carn descrestianada!

K Tolosa l'anzis. . Aici qu'en l'entremieja
Das dentelhs balalhOs enredesiïs contra el,
D'un cop, prim o negràs sus lo vespre rossel,
Com 'ana ombra, lo cors d'una fenna testeja.

Colominas.

Es negra nit: fa nna calor pesanta.
una calma asfixiant. •: iy com llampega!
cauen gotes; l'oratge. — ;com renega!
iy, la cara del cel, al mon espanta!
Sos tentaculs. Uavores. adelanta
per ( e s p e s s a foscor de la •• Bodega»;
y a travers d'una escletxa debatega,
fent eixí sa figura repngnanta.
Quan. de prompte, la llum d'un fanalot
li cau a sobre; entrant pel foradet
d'una porta, que's bada; que'l ventot
sorolla. com si fos algun f o l U t . . ;
ella, s'esmuny, palpant .. ;com un cegot!,
la clissa un g a t , nrpintla a la paret,
y . . . ja terra va!, bregant com borinot ..;
y la rasjia. que cerca nn barralet
se n e d o n a . . . ;y l'aixafa!, fent un bot
Y la moral del conte é s ben senzilla :
Al que riu eutremitj de les tenebres,
qnan li dona la llum... /arreu,
perilla!
(1) Blat/a orientalis.—Sonet
eslrambòtich.
AB
torna y senca p»»sa. Qui el vulga a la mida. ha de fer
una cosa: soprimeixi els versos 13, 1 4 . 15 18, l O y í Ò ;
y . llavors, essent encare eatrambòtich.deixarà de serho.
;Un miracle.'... y no de la Meca, sino ab «*•-•;-nisme.
(2) Ab perdé del distingit home de Lletres y crítich d'Art, en Bavmond Casellas.

CRÒNICA Y COMENTARI

Mnta, espinchona; pioi, muta la Grand-Moliè
S'aclina e s'ablis... lapeirièira crocina.
Fizèla e redament. com 'una matrassina,
La peira drecmiric ira anet n'onte caliè!
U-Xavien de

en J. V.

J . P U A f í A Y DORCfl

• Villa, que dits* lo roje aflambac dau cocbant
>S'espompis à pignéls ta bricalha rojassa,
» ï e r a s quatra cops roja: en miéch lo fioc, Villassa.
»Ieu t e bardissarai dan frangàs de ton sang! i

Tolosa

1

t r i s t a fi d ' u n a b a l l a r o l a l í )
Sot f e r e s t e c h (2)
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CELi QUE S'OBRE—Comèdia den fí. Suri.
\ch Senties. L'assnmpto atractivol de s i , segueix nn
desenrotllo senzill, lliure per complert de tot rebuscament y de tot esforç. Los personatges, tot just apuntats,
prenen cert relleu, se mouen traçosïment, donant lloch
I una solució hermosa. En lo diàlech, impecable casi
sempre, l'autor dona proves de son bon gust y bon estil.
Finalment, e s nna obreta exqui-ida, tocada d'una sentimentalitat corprenedora, suau. lluminosa.
Esperem veure al senyor Surinach en obres de més
trascendencia, d e més empenta.

F-T.

A b g o i g veyeni com VAssociació de Lectura
Catalana
sentint l'altruisme, tradueix ab fets I.. creuada qne s'està fent de dies, eu la prempsa catalana, ab la fi • ! abolir
les fulles criminoses.
Los medis sén opoi tnns. De primer una crida a les entitats artístiques, polítiques, a les societats recreatives,
a la prempsa. als diputats, demananllos lo seu apoy. la
seva cooperació a l'obra sana. Després organisar nn meeting; més endavant tixar als pobles de Catalunya un gran
manifest, ab la recomanació de fer lo buyt als papers i n fecciosos.
La orientació que se li ha donat a n'equesta qüestió
es positiva, de resultats.Això si, e s precís bregarhi contínuament fer entendre als llechs. a copia de repetirbo,
que de la lectnra de lo que combatem ne prevé gran perill; ferir lo.- bous sentiments de tothom, avergonyir los
perfidiosos, travallar per que la nostra honrada veu se
tradueixi ab una lley prohibitiva.
E s bò esmentar los articles qne El Poble talaia ha
e: tampat aquets últims dies en les seves planes, referents
a l'abolició de la regress<ra, imfamant j abusiva pena
de mort.
Los (amants de la carta qne precedí'ls articles, dirigida al Sr. Jonoy. aquest y en C. Rahola, han sentit batre un fort ideal d'humanisme-que conquerirà adeptes.
Nosaltres ho sentim igualment; volem qne tant hermó*
afany trobn ressò en lots los cors. que en ells s'hi fasse
la llum. Ropetirem com en C. Rahola: havem de ser ob
timístes.

Tip. Catalana, Universitat, 47, Barcelona
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Un tresor retrovat
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Vocabulari Completissim
Hecollit

Srtrel

y

explicat, per Joseph

del Diccionari Català que jmhlica

ALADERN

la casa

1

Baj-arias'

Més de mil mots ab ses c o r r e s p o n e n t s e t i mologies).
F»re«: 1 p e c e t a
BIBLIOTECA
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e y d ' A r a g ó , Valencià y Mallorca
Comte de Barcelona, d ' U r g e l l
y de Montpeller
Escrit*
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per ell meteix en sa llengua
natural
Dos volums, a 2 pecetes CP<)H un

DICCIONARI POPULAR

PER

JOAN PUIG F E R R E T E R
Un volum . . . .
2 pecetes

LES GIANS ACCIONS
<& Les Soletats
Poemes v poesies, per •

DE LA

M1BI CATALANA
PER

JOSEPH

ALADEK\

Triplica al més complert dels Diccionaris publi"
e l l s fins avuv, contenint M Í ^ »if/í« de mots classiclis v populars, vius o desapareguts, ab les variants de Valencià, Mallorca, Rosselló, Llengua doch, Sardenya, ctc.
Il·lustrat ab les etimologies llatines, gregues,
aràbigues y liebroyques del Vocabulari
Semi/ic/iCatalà del sabi etimolech -

Mossèn M A R I A N

GRANDIA

S e publiquen dos quaderns setmanals, a ral
• a.l» " - Per toms complerts. 5 ptes. m e n s u a l s .
u
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Colecció Moderna Catalana

CLÀSSICA

WMENTARIS

CRÒNICA

de la lletra

V I D A2 L pecetes

Un v p l uP m
• CIT
LA

ODES
PER

JOSEPH ALADERN
Un Volum .
.
.
1 peceta

LOCATALÀ
lEs

Idioma

U n facicle

o

Dialecte?

Estudi

filológtcli

.

.

.

.

1 peceta
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Conté travalls literaris de \~> autors catalans dels de més nomenada, un retrat d'ibsen. la
seva Caricatura y uua vista del Teatre Nacional de Cristiania.ab lo s e u monument y l ' de Ujoreo
1 0 cèntims.
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