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REFORMAS NOTARIALS
LA COMPETENCIA.

Ja que'ls aconteixements portals pel
descuyt dels de dalt. la intemperancia dels
de baix y l'oblit en que'ls tips tenen sempre
als dejuns ho fan precis, endinzém el bisturí en las miserias que nostres reformistas del Notariat han volgut combatre, o sian
las diferentas maneras en que uns notaris
fan o han fet, fins ara, la competencia als
altres.
Al parlar de la competencia 'ns referim,
no a la que noblemcnt pot fer un funcionari
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al altre sense moures de son despatx, ab sa
laboriositat y son superior talent, sens otorgar baraturas, retribuhir a agents, ni firmar
per altres, sinó a la que's fa per aquests darrers medis y per altres no menys repugnants
y subversius, l l i hà que fer diferencia entre
una competencia y l'altra, y tocant a la primera, precis es que'ns atenguém tots a n'ella
y que, encara que funcionaris competents
tots segons la liey, reconeguém que podém
tenir companys que'ns superin en talent y activitat, y cas de teñirlos, no volguém may que
ells comparteixin ab nosaltres honoraris justament guanyats, dels quals no tenim dret a
participar y quina participació es pera ells
una expoliació y pera nosaltres una caritat
que'ns humilia y que rebaixa nostra dignitat
professional y personal a la vegada.
Nostres reformistas han adoptat en la
qüestió un criteri estret que no fa diferencia
entre una competencia y altra, y d'aqui que
las relormas que parteixen d'aquest criteri
resultin draconianas pera'ls notaris, ensemps"
qu'atentatorias a la llibertat ben Ilegitima
del püblich, d'escullir pera sos actes y contractes el notari que tingui per convenient.
S'ha volgut negar aquest dret tan natural en
el que paga, y s'ha volgut sostenir que la
confiansa que'l públich dispensa a un notari
es deguda sempre a malas arts d'aquest o a

15*

JOVENTUT

certas consideracions de mal género dispensadas als clients en perjudici de la dignitat
professional y dels interessos propis y dels
companys; s'ha preconisal ademés la idea de
que'l públich careix de discerniment bastant
per'apreciar [las qualitats més ó menys excepcionals de cada notari al mateix temps
que sos defectes, sentant, en principi, que
tractantse de funcionaris donats per l'Estat
com a competents, tots ho son en igual grau
com soa en igual grau dignes y honrats-, y
que"l bon concepte públich, si avans sé tenia
per alguna cosa, ara no val res ni té cap significació, erro que no cal refutar perquè es
clar y evident, com son claras y evidents las
conseqüencias desastrosas que porta aparelladas sa pràctica aplicació.
Desde'l primer moment en que s'inicià la
campanya reformista en el Notariat y sa
prempsa professional, ens férem ja las altas
consideracions que'l assumpto requeria y en
l'anim de deixar a salvo la competencia noble y honrada y la llibertat del públich, ensemps que de combatre despiadadament la
competencia de mal género y enfonzar als
que la practican, proposarem al efecte, com
ho feren altres, nostre modest quadro de reformas del modo que segueix:
, A . La dels aranzels notarials, de manera
que llurs prescripcions resultessin claras y
no fossin un centpeus com els actuals y tants
altres que'ls han precedit redactats per gent
indocta en la materia; reforma que podria
formular una comissió de notaris designats
per las juntas directivas dels colegis, previ
informe de las mateixas juntas, las quals,
avans d'evaquarlo, rebessin el dels colegiats.
B. La publicació de dits aranzels acompanyats d'un comentari de dita comissió, havent tots els notaris de sotmetres pera regular
llurs drets a n'aquells y a n'aquest, ab lo
qual dit queda qu'en l'aplicació del aranzel
no hi campejaria com ara '1 criteri individual
del notari, sempre vari, com no pot menys
d' esserho.
C. Reforma del reglament general del
Notariat, prohibint als notaris surtir de llur
residencia per assumptos professionals sense
previ y especial requeriment al efecte fet
constar en l'acte o contracte que'l motiva;
exceptuats d'aquesta prescripció'ls actes y

contractes que després del que motiva'l requeriment autorisés el notari cridat per
clients que se'ls hi ocorregué fer algún document, aprofitant la ocasió de tenir ja al notari en la localitat.
Ü. Reforma del mateix reglament creani
tribunals d'honor, cada un dels quals se
composés de la totalitat dels notaris de
cada districte o de varis districtes agregats
que no tinguessin més que dos notaris, devent las juntas directivas y la direcció general en son cas, imposar al notari infractor
d'un precepte orgánich qualsevol, la correoció disciplinaria corresponent a la infracció
calificada pel tribunal d'honor susdit en informe qu'elevi a la superioritat. Pera formar
expedient a un notari bastaria la petició de
qualsevol dels seus companys de districte
dirigida als restants.
E. Adicionar el reglament referit ab el
precepte següent: «Els aranzels notarials se
consideran part integrant de la llegislació
orgànica vigent, y tota infracció d'ells en favor o en contra dels interessats serà corretjida disciplinàriament ab arreglo a la disposició anterior. Lo mateix s'observarà ab tot
acte o manifestació del notari dirigit oficiosament pera obtenir l'autorisació d'una escriptura, directament o per medi d'agents o
altres intermediaris y la propaganda a son
favor solicitada per ell, devent las correccions disciplinarias esmentadas aplicarse en
llur grau màxim, sempre que l'autorisació
d'un acte o contracte o la propaganda en favor del notari's demani directament per
aquest o per agents retribuhits pel mateix;
havent de castigarse d'igual manera'l fet
d'autorisar escripturas extesas per personas
distintas del notari o dels escrivents concurrents al despatx d'aquest en las horas d'oficina de costúm o que s'establexin com a reglamentarias.
F. Reforma del Códich penal en el sentit d'establir la sanció corresponent al delicte
que pressuposa en el notari'l acte de donar
fe d'actes y contractes rebuts avans per
agents o intermediaris; y en aquests el fet,
verdadera usurpació d'atribucions, de rébrels, ferse càrrech d'ells y darlos forma legal pera que un altre ls autorisi.
G. Reforma de la Lley hipotecaria abolint els expedients possessoris y substituhint-
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los per senzillas actas notarials en que'ls
lestitnonis 'propietaris fessin, baix la seva
responsabilitat, las manifestacions convenients adverant el fet de possessió de quina
justificació's tracti; reforma aquesta, com
també las dugas següents, demanadas reiteradament en revistas y congressos notarials.
H. Reforma de la lley d'Enjudiciament
civil treyent d'ella tot lo qu'es de jurisdicció^
voluntaria o que no porta en si lilis contestalio.
¡. Reforma del art. 91 del reglament general del Notariat, ampliant la competencia
dels notaris al efecte de fer constar en acta
notarial totolo referent als assumptos qu'en
vinut de la reforma processal anterior desaiiareguessin de la esfera de la lley d'Enjudiciament civil.
./. Derogació de la regla 3." del art. 22 de
la Lley del Timbre y la prescripció respecte
a us de timbre en las actas de llur referencia,
de la mateixa classe de paper que per
originals y copias prescriuhen els paràgrafs
y 4." del arti 63 de la mateixa lley
quan ditas actas se fan pels jutjats municipals.
K . Ampliació del apartat A de la regia 8.* del art. 22 de la Lley del timbre,
ja esmentada, a totas las demés acias no compiesas en la reforma anterior sia'l que's
vi%ui son objecte.
Reforma de la lley y reglament del
impost sobre drets reals en el sentit de reL'iixar, en lo possible, llurs conceptes de tritatació, o quan menys procurant que la contractació privada no resulti de mellor condic'o que la pública.
'-•reguerem, y seguim creyent encara, que
'as reformas expressades podían mellorar la
snuació del Notariat y destruhir la competencia de mal género sense necessitat d'adop'ar disposicions que topessin ab Tinterés
püblích com las d'ara y d'establir entre'ls
notaris un socialisme odiós, en virtut del
qual un notari té de partirse ab.un altre
drets justament guanyats en trevalls que tal
volta hauria pogut fer aquest darrer si al
anar els clients a son despatx no l'haguessin
trobat fora pescant escriptures lluny de sa
residencia, o dedicantse a assurtiptos extra
Professionals. Desde'l moment en que se'ns
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obliga a partir entre dos els drets guanyats
per un sol, estém en el cas de podernos ocupar de si'l company participe en ells hauria
pogut despatxar.el mateix assumpto qu'hem
despatxat nosaltres y que tal volta per circunstancias a n'ell imputables no ha anat al
despatx d'ell, sinó qu'ha vingut al nostre;
tenim dret a demanar .que's dictin disposicions fixant horas d'oficina reglamentarias
en las notarías, durant las quals el notari
degui serhi y no pugui ausentarse sense motius justificats; ne tenim també a estudiar las
causas que fan que la contractació fugi del
despatx d'un company pera venir al nostre,
y senyalaries a la superioritat pera que i m posi a dit company els correctius que mereixi quan aquestes causes lifsíen imputables;
de tot lo qual resulta que'l¡cami emprés pot
orientar nostra marxe de modo que nostra
llibertat personel resulti cohibide y que ecabém per ésser escleus de nostre cerrere a
semblansa dels servents adscrits al terrer,
perqué de las cosas tot es comensar, que la
una porta l'altra. Sembla que's busce ficer
el Noteriat dins d'un regim de ferro, al
objecte de protegirlo, quan pot molt ben
ésser que lo que's consegueixi sia ofegerlo,
o quen menys desnetureliserlo, posantlo en
lluyta eb l'interés públich, fomentant entre
son personal una inquisició odiosa dels actes
de cada un, que pot degenerar en odis i m placables y per fi de festa en le esclevitut de
tots. Cel dirho cler: ab la partició d'honoraris esmentade, hi hà esqué pera moltes qüestions, prescindint de le forme xebacane que
s'he donat al envio de le meytet de tels'honoreris per conducte del deleget de le junte
directiva, que imposa al notari eutorisent el
secrifici de fer giros per centitats, las més de
las vegadas, petites; giros que resulten impossibles per no haverhi benquers que vulguin encerregersen, o que si se'n encerregen
ha d'ésser a un preu exagerat en relació a la
importancia de la cosa; giros, en una pareula, que imposen el noteri eutorisent sacrificis que'l fan de pitjor, condició que al del
domicili o vehinat del otorgant, q u i r e b s a
participació ben neta y mestegada sense cap
mel de cep. Quánta complicació en una cosa
que's podia deixar, en primer terme, a una
inteligencia directa entre abdós noteris co-
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participes dels honoraris de quina divisió's
iracial...
El temps ens dirà si nostras impressions
pessimistas son justificadas.
DOMINGO POU Y LLADÓ.

NOSTRE CASAL
El vell casal de nostra benvolguda Catalunya fa llàstima de contemplar quan se considera lo que fou en altre temps, y s'imagina
lo que seria si mans cuydadosas l'haguessin
conservat fenthi las reparacions y reformas
necessarias, no tan sols a sa conservació,
sinó també a son arreglo y aixamplament,
tenint en compte las novas necessitats de la
vida a mida que s'anessin presentant.
Las vellas institucions catalanas amenassan desapareixe, enduhentse, al enrunarse,
tots els restes y vestigis d'un poble lliure
qu'existi, y que fou l'admiració de tots els
pobles civilisats.
En nostre casal hi hà grans carreus y fermas columnas que s'aguantan totjust, contradint casi las llcys del equilibri. Sols una
cosa's mantó forta essent indestructible:
els fonaments, o sia l'ànima de nostre poble.
Aquesta no morirá, donchs res li ian ni li poden fer las bufadas de ponent, ni las mans
dels homes. Està en el terrer; y aquest no pot
desapareixe y té en son si l'ànima del poble
resguardada dels perills externs.
Durant segles y segles nostre casal ha estat encarregat a arquitectes desconeixedors
de sa tasca, quinas mans barroheras han contribuhit en molt a fer caure nostre edifici.
Avuy encara fan de directors facultatius, y
per tant, tota vegada que nostre poble s'ha
fet càrrech del estat de son casal y dels perills
que a aquest amenassan pera l'esdevenir, devém fer tots els medis pera tréurel de sas
mans y encarregar sa conservació a nous arquitectes inteligents, aymants de nostra terra,
y coneixedors del passat, de las necessitats
del present, y qu'alhora sian previsors pera
l'esdevenir.
Nosaltres crcyém que l'individuu que voltenir un edifici aposta pera viurchi, es cl mellor arquiecte pera planejarlo y dirigirlo, o reformarlo si té'ls coneixements facultatius nccesiaris, puig ell es el veritable coneixedor

de sas necessitats y del objecte u objectes
a que deu ésser destinat son edifici. Ams,
donchs, els catalans som els ünichs que podém y devém empendre l'obra de reparació
del nostre atropellat casal.
Mes per'xó es precis que nostres compatricis tinguin els coneixements necessaris
d'historia y de sociologia, ensemps qued'altras materias anexas, puig sols en tal cas
podrán empendres l'obra de reparació y ic
forma. ¿Els tenen aquests coneixemen,!
facultatius els catalans? Gran part, no; mes
ja n'hi hà alguns que'ls tenen, y com tothom
sent l'amoral casal y a sos fonaments, t ts
poden ajudar a l'obra essent bons operarU.
Els directors d'avuy, desconeixent per
complert nostre caràcter y necessitats, van ab
gran pressa a enrunar nostre casal, y com no
tenen els coneixements que s necessitan
pera ferne aguantar ni un tros, cal que, fent
un titanich esfors, ens posém tots a l'obra,
treguém als directors actuals y n'hi posém de
nostra terra. Els medis a la mà'ls tenim; la
qüestió es saberlos aprofitar, que de bons ho
son tots si s'usan ab cuydado y conciencia.
Y quan a nostre càrrech estigui, estimemlo a nostre casal, y ab molta prudencia renovemlo y reformemlo, recordant qu'avuy l'edifici social deu respondre en part a altras
necessitats desconegudas en temps passats.
Ab cuydado treyemne lo dolent, lo inútil y
lo feble, y no ho llensém, portemho al mut-u
de la Historia, ahont ens recordarà épocas
passadas, gestas gloriosas e institucions venerables, y aprofitém lo bo y lo fort pera
l'obra de restauració.
Al empendre aquesta tasca fem un'obra
meritoria, cumplim nostre dever y fins satisfém un lógich sentiment egoista: el de conservació. Mes si no ho fem, serém responsables de grans perjudicis, y ab tota la rahó
las generacions a venir parlarán de nosaltres com d'uns pares desnaturalisats, tnalehiràn nostres actes y'ns considerarán com
uns tontos e ignorants, que ni tan sols sabérem coneixe nostres interessos ni aléndrens a
nostras necessitats més elementals.
¿Que'ls actuals directors no voldràn dei»ar
sas plassas? Es natural, puig estàn ben retnbuhidas fins al punt d'ésser grans momis.
Peró la voluntat d'un poble pot molt.
TRINITAT

MONEGAI-

261

JOVENTUT
L A SIN1A
Arresserat per las tapias del corral, el casalot y la pallissa, ab els caminals cndressats,
las taulas plenas de verdura, voltat de magraners, l'hort del mas a tot temps del any
dona bo de veure.
A la part de dalt, darrera d'uns llorers y
una plantada de canyas, hi grinyola, rondinayre com tots els vells, l'antiga sinia de
fusta, d'una fusta que, ahont no sembla a
punt d'esmicolarse per lo florida y corcada,
es lluhenta y aprimada pel frech de tants
anys, fent talment l'efecte de que a cada instant s'ha de rompre. Es tota ella com un esquelet estrambótich qu'estés a punt de desconjuntarse cada vegada que, al moures, fa
aquell gemech llarch de bestiola malferida.
Mes, al hort, uns conreus segueixen als a l tres, els arbres se moren, la gent del mas
cambia..., y aquella roda, cuberta de molsa,
portant las pesantas sinquenas, volta pausadament, sempre la mateixa, a la boca del
clot que boy tapan las falzias.
El matxo que fa rodar la sinia sembla tan
vell com ella, y com si fos una pessa més del
hójit. Y per allá per alia se'n va en apariencia de velluria'l jayo que trevalloteja per
l'hort, cuydant de fer rodar al matxo ab un
cru claquejat, l'únich que li queda del seus
l'ons temps de matxeter, quan no sentia grinyolar la sinia.
\quest vell, qu'havia fet cap al hort quan
ja no era bo pera las pesadas feynas del
camp, de cara arrugada, trémol, sech, y encorvat com si l i hagués esdevingut natural
la positura de las camperolas tascas, era
aquell bordegás esturdit que feya més de
mitja centuria havia entrat de bover a la mas'a, que després no tingué preu pera menar
un carro curullat per las garrotxas més perillosas, que més endevant deixava sempre enrera al jornaler més feyner de la rodalia que
'i fos company de trevallada... Ara l i costava
eslors y'l fadigava pujar del torrent un feix de
fenas, treure l'herba d'un caminal, fer una
empaliada pels bous o regar una capsada.
En l'última feyna estava, al caure la tarda,
Muan el sol, ajocanise per darrera l'oliverar
vehi, convertia l'hort en un medi just pera
móureshi la figura del vellet, qu'apoyat so'"'e I mànech del aixadell, mirava'desde'l ca-

minal com l'aygua, saltironant lleument,
seguia'ls reguerons oberts entre las passadas, fins que, al trobar el pas tancat, quedava tranquila, amarant a poch a poch la taula.
Y com si l'espectacle del dia moribond en la
quietut del hort que l'ombra anava embolcallant de mica en mica. remogués quelcóm de
trist dins del cervell primitiu del jayo, distret dc la tasca, restava com encantat, ab la
vista perduda, dibuixantse per las paraulas
mitj ditas que l i tremolavan pels llabis, un
soliloqui senzill, reflexe d'una mirada enrera
qu'en las tristors de la vellesa solia donar
tot sovint a la seva vida, passada al mas.
d'hont may s' havia mogut mateix que aquella sinia qu'al fons del hort grinyolava acompassada com rellotje d'extrany tich-tach, i n terrompent el silenci de l'hora.
Si: aquella sinia venia a ésser la imatje
dels seus dias, descolorits, tots iguals; moventse sempre a la voluntat del amo, consumintse trevallant pels altres, aixis com ella
treya l'aygua rodant queixosa y pegada; sense
cap consol, ja qu'ara, vell xaruch, bé comprenia que la lley que la gent del mas semblava portarli era sols el cuydado que's té ab
l'eyna de preu 0 que surt bona.
Encaparrat ab tals caborias permanasqué
bella estona en actitut de visionari, voltat per
las dèbils foscors del capvespre que s'havian
ensenyorit del hort, sens haver esment de
l'aygua que, amarada ja la taula,'s vessava
pel caminal.
El xicot gran dels masovers, un jove alt y
fornit, ensopegamse a creuhar l'hort venint
de la trevallada, ab un mateix regany va fer
tornar.* al vell a la seva feyna, y a rodar al
matxo que, per no cuydarsen l'avi, s'havia
aturat.

s
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D'ART DECORATÍU
1

Al anar a dir quelcóm sobre art decoratiu,
mon primer pensament ha sigut tractar per
separat cada una de las arts sumptuarias,
mes prompte he comprés que no fora possible concretar en uns quants articles lo molt
que hi hà per dir relacionat ab ellas; y aixis
crech més oportú relacionarho tot a una sola
de ditas arts, reservantme pera més endevant
el desenrotllar plan tan vast en una obra
dedicada exclusivament al art decoratiu català.
Solzament parlaré, donchs, del art del
moble, per ésser la ebanistería la primera y
més important sens dubte de las arts sumptuarias, ja qu'ella sola se serveix de totas o
gayrebé totas ellas.
¿Capiu toia la importancia del paper que
desempenya'l moble en la vida intima, sa
relació ab l'arquitectura y ab la ornamentació
general del edifici y la inlluhencia ben o
malfactora que pot exercir sobre nostre
aniro?
Desgraciadament, avuy dia'l moble's veu
condempnat a gosar d'una importancia molt
relativa, degut ai esperit de mercantilisme
que informa a l'arquitectura contemporània,
que transforma l'habitació humana en verdader cau, sens espay ni llum; y per altre
cantó, degut a I ' avaricia dels propietaris
qu'obligan al arquitecte—quan hi intervé,
puig las més de las vegadas es un trist mestre de casas elevat a la categoria d'empresari
d'obras qui, amparat ab la firma d'un arquitecte d'ultim rengle, fa y desfà edificis... o adefessis, qu'es el mot més just—
a apilotar pisos y més pisos sense tenir en
compte pera res las condicions artísticas o
higiénicas, tan necessarias las unas com las
altras a la vida humana.
Ab la manera de viure avuy en las grans
poblacions, el moble's veu condeirf(>nat a
ésser nómada; va d'assi d allà seguint la
inestabilitat de sos propietaris, y gayrebé
sempre'l trobaréu fora de lloch, en habitacions de carácter obertament oposat al seu,
sense proporcions armónicas, ofegat unas
vegadas per sostres baixos que sembla
qu'amenassin esclafarlo ab son pes, y altras
vegadas perdut en la inmensitat de grans
.salas. Ea el primer cas, l'anim experimenta
una sensació d'angunia y malestar insoportables, com si a un li manqués l'ayre pera
respirar, o's trobés empresonat, y en el segó n es de fret y desolació'l sentiment que
s'apodera de nosaltres.
Qu'hcrmós fora poder destruhir de cop y
volta iota aqueixa munió de casas de lloguer
que componen las grans ciutats, destruhint
de pas las ciutats mateixas! Y no hi surtirían
guanyant solzament la higiene y l'art ab la

desaparició dels grans pobles, avuy ja complertament inútils, puig fins la moral ne sentiria grat.
En son lloch podrían construhirse petiïs
llogarets, ahont cada familia hi tindríu sa
llar propia, relativament independenta
las demés, y que, perpetuantse de generació
en generació, guardaria religiosament cl
foch sagrat de sas tradicions y recorts.
D'aqueixa manera, cada casa seria un conjunt armónich, reflexe fidel del caràcter y
dels gustos de sos propietaris, y ahont fora
possible fer ocupar al moble son verdader
lloch, corresponent son dibuix y tonalitat ab
cl total efecte decoratiu de l'habitació a que
estés destinat.
Avuy, donada la organisació de la societat
actual, aixó es impossible, a no ésser que's
posseheixin grans cabals; mes podrían en
part atenuarse un bon xich els efectes de tots
aqueixos inconvenients, si la educació artística popular fos altra de la qu'es. Y al dir
popular, no'm refereixo solzament a las modestas classes menestralas, per las que 1
moble no pot ésser més que un objecte de
pràctica utilitat, sinó que'm refereixo princi
palment a las altas classes socials, a las acomodadas, a las que per sa posició y cabaU
tindrian de donar més mostras de sentit y
gust artístich de las que donan; peró abstrets com están, els uns dedicantse a la
pràctica del sport y'ls altres a la cotisació
dels franchs, fins se'ls arriba a atrofiar la
innata intuició artística que l'home més incalí posseheix.
Y aixó ha contribuhit molt a mantenir 1 (
tat d'ensopiment y xabacà rutinarisme
que han viscut fins ara las arts decorativa?
Y no se'n pot pas donar la culpa a la faha
de museus, puig encara que per desgra- ^
nostra es veritat que a Barcelona no n'hi HJ,
ocasió tindrian en sos continuus viatjes veure 'ls del extranger; mes si no'ls visitan
gayrebé ni a titul de curiositat, menos cls
visitarán encara pera femé materia d'observació y estudi, puig segurament ho deuhen
considerar «cursi», ja que un museu no cs
lloch a propòsit per'anarhi a lluhir ni pera
ferhi gala de la frivolitat que'ls caracterisa.
A més, també hi tenen el seu tant de cuipa'ls productors en aixó, puig que salvant
algünas—pocas per desgracia—honrosas excepcions, no están atents a res més que a aumentar el capital, no tenint cap reparo en
valdres, pera lograrho. de medís que una
recta conciencia reprobaría, y per compie*
d'imposar al públich ab sos consells y exemples l'art veritable, contribuheixen a fomentar ab sos interessats afalachs el mal g ^ '
dominant, per més qu'aixó ho fan inconscientment, puig sa educació artística corre
parellas ab la de sos compradors.
Aquesta es un'altra de las causas determinants del endarreriment artístich en que vl"
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vim. A Catalunya, de mitjats del segle xvi
cnsá, s'hr ha notat sempre la manca de verilables artistas que s'hagin dedicat al conreu
de las arts decorativas, se las ha tingudas en
un incomprensible menyspreu, com si fossin
indignas d'ocupar l'atenció, y per'xó qualsevol s'ha cregut apte y ab prous coneixements
pera fer y desfer lo que més bé li ha semblat.
Kn cambi, jo las conceptúo molt dignas d'estudi, y crech que més importancia tenen
pera un poble sas arts decorativas que las
bellas, puig sa influhencia educativa es molt
niés gran, ja que a totas horas las tenim devant dels ulls, infiltrantse insensiblement en
nostre sér.
Pera dedicarse al art decoratiu, se necessita una suma de coneixements tant o més
gran que pera las bellas arts. No n'hi hà prou
ab dominar la técnica, la part purament mecánica d'un art: es necessària una cultura ex'.ensa, coneixe profondament las arts y estils
antichs y ben compenetrarse del esperit que'ls
inspirà; s'han de comfítndre las necessitats
modernas y tenir complert coneixement del
per qué dels nous camins qu'emprén l'art
contemporani.
Xo n'hi hà prou ab coneixe alguna obra o
revista extrangera d'art, y copiarne, bé o malament, alguna de sas reproduccions: es
necessari sentirlas, desentranyar l'ànima d'aqueizü obras, y may copiarlas; tot lo més,
|ue siguin las inspiradoras d'altras obras
niginals, personalissimas, ben nostras. puig
liis reproduccions, per ben fetas qu'ellas siguin, may deixaràn de portar el sagell de
servitot y dependencia que'ls hi imprimeix
1 obra original.
EUSEBI BUSQUETS

^ T R O C A EMBULLADA

Aquell terrassà, que com tants altres havia
vingut a ésser un número més en el remat
social en el que cap falta hi feya, ja de menudot h^via sigut rapatani, extrany de caràcter,
passant sense tranzicions dels esclats d'amor
més apassionat als de la bestialitat més repugnant, de la superstició més banohera al
excepticisme més groller.
Quan parlava, semblava tenir gran interés
« apreciar l'acullida que tenían sas parau'as, inspeccionantvos ab ullada escorcolladora a mida qu'anava descapdellant sos pensaments. Un somriure ombrívol, d'animalet
estúpit ab pretensions, dibuixavas en sos
"lolsuts llabis al heure esment de que algú's
complavia en escoltar las sevas vulgars fra-
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ses, qu'eran retalls d'algún periódich qu'havia sentit llegir, o apresas en algún meeling
de tercer ordre.
Pera ell, la culpa de tot la tenia'l clero, y,
si l'haguessin cregut, segurament qu'en aras
de la llibertat que aclamava a boca plena, ja
faria anys que'ls capellans foran abolits, perqué lo qu'ell deya: «de res serveix la gent
de sotana que no més cobra y qu'es causa
del endarreriment dels pobles, de las contribucions exhorbitants, del mals governs, del
encariment de las substancias de primera necessitat...»
II
La pedregada havia sigut ferma, crudel,
botent ab enuig suprém sobre la terra'ls
Qochs de neu cristallisada. Sembrats y vinyas
restavan assolats per la violencia del temporal, y entre'ls sanglots de las donas y la
expectació de la maynada corpresa, els més
jayos del poble deyan, ab tremolosa veu,
que no recordavan hagués caygut jamay la
pedra ab tanta abundor.
El terrassà incrèdul y malehidor de capellans resseguia'ls seus camps ab recansa,
cota la testa y las mans creuhadas a la esquena. Caminava com alontat, al etzar, las
llàgrimas bregant als ulls pera espurnarli, y
afogant els sospirs ab esfors coratjós, menires qu'en la blavor del cel, rialler després
de la desfeta terrible, s'hi admiravan las esplendidesas de colors aurifichs, escampats
pel sol al anarsen a la posta ab manyagosa
expressió, com bell comiat endressat als pobresa qui s'enciborna traydorament ab ideals
mentida.
De sobte, redressantse, s'aturà; y al ovirar
enllà, com una gran laca grisenca, l'aplech
de casinyons rónechs que s'arredossan entorn del cloquer de la iglesia, com si un llampech esclatés en sa imaginació, digué:
—Si, al menys, el remalehit del senyor rector hagués enjegat las campanas espahordint
als mals esperits que rondan pel terme, altra
seria a horas d'ara la sort dels nostres blats
y vinyas!—
ANFÓS SANS Y ROSSELL
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L . Xavier de Ricard.—LES FOUCADES DB LA
DUCHBSSB. — Mceurs mondaines du second
Empire.—Paris, Félix Juven, éditeur.
Ab son llibre,en Xavier de Ricard ve a narrarnos una de tantas aventuras escandalosas
del segónimperi francés. La heroína d'aquest
llibre es un ver producte del medi ambient
en que viu: lleugera, capritxosa, obehint no
més que a impressions momentanias, sa
existencia llisca a travers d'una serie d'aventuras amorosas en las que solzament hi prenen part els sentits y la vanitat.
En Xavier de Ricard ha fet un curiós l l i bre. El tipo fisich de la duquesa hi apareix
ben pintat, essent no menys notable la manera cóm apareix descrita sa part moral, tan
superficial com variable. El medi en que
l'acció's desenrotlla, medi ben caracteristich
en la historia de la galantería francesa, resulta sobriament retratat, puig en Ricard no
creu precis abusar de sos detalls y's limita a
donarne una idea: serveix tan sols de march
pera enquadrar la figura de la duquesa Marthe, veritable y únich ex de l'acció.
Hi hà en Les Foucades de la Duchesse escenas rublertas de vida, de moviment y de veritat: la escena de la exhibició de la duquesa
en el teatre de la Tour d'Auvergne, mereix
ésser considerada com una de las mellors del
llibre. També s'hi iroban interessants estudis
psicológichs que revelan a en Ricard com a
fi observador, peró com al costat de lo bo sol
haverhi lo dolent, devém censurar, en el llibre de que's tracta, cert encarcarament en alguns personatjcs, poch humans y per consegüent un xich falsos, y certa puerilitat en
explicar alguns incidents de l'acció, perquè
avuy ja'ns fan somriure'ls procediments dels
vells autors folletineschs.
{Cóm pot concebir, per exemple, M . R i card, que una persona expliqui, ab tots els
detalls, escenas que no ha presenciat y que
ademés ningú ha pogut contarli? ; D a h ó n t
pot treure la Mlle. Clamouze, personatje a
qui fa parlar sempre M . Ricard, ja que'l l l i bre es una mena de diari de la esmentada
mademoiselle, la veritat de certas escenas que
descriu, si no pot explicar de cap manera cóm
las ha sabudas) Aquests recursos frévols ja
son ben passats de moda y deslluheixen de
bon tros—aixis com altres defectes—el notable trevall literari de M . Xavier de Ricard.

S. Albert. — DE MI JARDIN. — Fidel Giró, impresor.- Barcelona.
El nom d'en Salvador Albert no es desconegut pera nostres lectors. En las planas de
JOVENTUT hi ha publicat notables articles
plens d'originalitat y d'observació. L'Albert

no sol veure las cosas per llur part externa,
sinó que sab dirigirse rectament a la essència de las mateixas.
Aquestas qualitats de l'Albert se troban
també en son llibre de versos castellans
que's titula De mi jardín. Més que poesijs.
en el rigorós sentit d'aquesta paraula, constituheixen els versos del llibre una serie d'impressions que, al convertirse en ideas dins
del cervell de l'Albert, s'han revestit de forma
métrica pera grabarse ab més forsa en l'anim
del llegidor. La part externa dels versos representa, donchs, en el llibre de l'Albert, un
paper secundari, sense que ab aixó volguém
dir que l'Albert sigui un escriptor incorrecte.
L'Albert, al contrari de certs filosops que
tan sols se serveixen de la rima pera donar
forma a llurs pensaments, peró que la descuydan 0 malmeten, es un escriptor correctiu
sim: la gramática castellana la coneix a fons.
y's veuria apurat qui volgués entretenirs;
cercant en sos versos defectes de construcció
y de llenguatjc.
*
Nosaltres, qu'hem exposat sempre ab toia
franquesa nostras opinions, no amagarém aia
que no som partidaris d'aquesta mena de l i teratura. Es el género lo que'ns desagrada,
entenguis bé, el género, perquè dintre del
mateix els versos de l'Albert solzament ens
mereixen elogis. Nosaltres creyém que a la
versificació no més deuhen donarli vida Is
assumptes verament/ioe/icAs, aquells assump
tes que naixen de la visió del artista, no del
pensament del filosop. En poesia preferirém
sempre las tendencias d'un Verlaine, d'un
Mallarmé 0 d'un Dierx, a las d'un Campoamor o d'un Barlrina.
Als temas escullits per l'Albert en sos versos, potser els hi escauria mellor la prosa.
Els amichs de recordar las frases—lo escrit
en vers es sempre fàcil de recordar—no pensarán com nosaltres. Peró'ls que's preocupan més de la essència de las frases que de
las frases mateixas, ens donarán la rahó
¿Deixan d'ésser admirables els pensaments y
máximas d'Epictet y de March Aureli, de
Pascal y de Chamfort, de Maquiavcl y de
Schopenhauer perquè son en prosa y perquè
costa recordarlos al peu de la lletra?
Precedeix al llibre de 1* Albert un prftlech
de nostre estimat company de redacció Emili
Tintorer.
M . Costa y Llobera. Pf>re.—TRADICIONS y
FANTASÍAS.—EJicí<J «Catalunya.»
Heusaqui'l llibre d'un ver poeta: mossèn
Costa ha aplegat algunas de sas poesias escampadas sa y enllà, y del aplech n'ha surtit un bonich llibre. Desde la rondalla popular fins al poemet d'épica empenta y de
.versificació majestuosa, s'hi poden assaborir,
en el llibre del escriptor mallorquí, una extraordinaria varietat de matisos poétichs.
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Com el gran mossèn Jacinto Verdaguer—
de qui n'es l'hereu en las llctras catalanas
— mossèn Costa sab treure de sa lira veus
.lolsas y suaus, y accents vibrants y potents.
Mercès a sa ductilitat en amotllarse als diferents géneros poètichs, mossèn Costa'ns pot
escriure poesías tan sentidas com Candor,
l.cs malines. Santuari abandonat. Les Violeles, etc., y estrofas tan robustas y plenas
com las de L'Anlich Profeta vivent, y la Deixi del geni grech, obra de la que'ns ocuparem ab motiu d'ésser premiada en els Jochs
I- lorals del any passat, y a la que considerém,
en son género, com lo mellor escrit a Catal u n y a després de L'Atlántida y de Canigó.
Mossèn Costa termina'l llibre ab el final ( i ) de la IV y darrera Geórgica de Virgili, o sigui l'episodi d'Or/eu, admirablement
iraduhit al catalá. La incomparable poesia
Mrgiliana no ha perdut son perfum al passar
i els versos del poeta mallorquí: els versos
atalans han conservat tot l'encís dels llatins.
Mossèn Costa'ns h a denjostrat qu'es un
poeta original y un traductor poeta, i Pot dirse aixó de gayres?
A més hem rebut dos fascicles de M. A u Vassal, titulats respectivament Saint
'/jr/jn du Canigou y Mossèn Jacinto Verdaguer, sa vie, ses ceuvres. sa mort. En aquest
fascicle, M . Vassal entre algunas opinions
rropias, n'exposa algunas copiadas al peu de
a lletra de dos articles de JOVENTUT, cosa
',ue res tindria de particular si'n fes constar
la procedencia, com ho fa al extractar articles
i altres periódichs.
Mustin

GERONI ZANNÉ

SENSE FRUYT
—Pots anarten cap a casa y fer desar l'estotx de las eynas, qu'avuy no faré cap més
risita. Nosaltres ens quedém per aquí—diKué'l doctor a son cotxer.
"1 mentres el carruatje s'allunyava per la
l lanca carretera, Uensant cada volt de roda
un espurneig de llum al raig del sol ponent,
el vell doctor se girà vers son nebot, afegint:
-Noy... per avuy no m sento ab cor de
vcure més miserias. Aquest oreig de primavera m'escalfa la sanch. Tinch ganas de caminar per aquests llochs que fa tants anys
no havia tornat a vcure. Sembla que'm sento
(•) Limii«nls«'l trevill de mossen Co»ta al IOI epi•odl d'Orfeu, ha deixat de traduhir els 39 versos finals
la Geérgira.delanHie en el vers darrer del episodi:
Euridicc tolo n/trebanl Jtumimr rip*.
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jove. Anèm! La oloreta del bosch ens treurá
aquest baf de yodoformo qu'ab un dia com
avuy sembla un anacronisme. Amunt, Enrich, cap al Puig dels Pins!—
Y agafantsc afectuosament del bras del
jove, abdós s'allunyaren del magnifích reixat de «Villa Blanca», en la que hi gemegava
dolorosament la operada.
Girant la esquena a la vila qu'allá baix
s'aplanava inmensa, feixuga, sota una boyrina que's confonia ab el mar d'un gris de
plata esmortuhida, els dos metjes, atravessant carrers novells, casi deserts, plens de
quietut y pau, hont las petjadas ressonavan
com en un temple entre las bonicas casas
closas, anavan cap al peu de la montanya,
allà hont acabavan els darrers reixats y comensavan els primers pins demunt las etzevaras blavosas.
Era al cayent d'una tarda suau, seos espetechs de sol ni xafogor. Las remors eran
febles; els aucells se n anavan a joch, y las
campanas dels convents de la vall enviavan
al ayre sas notas vibrants, claras y pausadas
com las d'un himne melangiós.
Callavan els vianants, corpresos per la serenitat del ambient y de l'hora tèbia d'aquell
capvespre de mars, peró'l vell doctor de
tant en tant se deturava, y posantse las ampias mans esblanquehidas extesas sobre'l
pit, alsava'l cap vers la volta blava y lluminosa, que s'enfosquia dolsament. y respirava
a ple pulmó aquell bon ayre rehinós—aromatisat ab la mel dels arbres florits—que
baixava del Puig.
L'Enrich guaytava al seu oncle, somrihent
de véurel gosar d'aytal manera, mes en el
fons trobant quelcóm d'extrany e inexplicable en aquell desitj del feyner doctor, qu'aixis deixava sos nombrosos malalts per on
passeig solitari.
El caminetqu'havian pres els metjes seguia
al llarch d'una paret vella de torradas podras, coronada de baladres, tarongers y pruneras floridas. Al revolt comensavan la pineda y'l garroferar, allá hont hnía la paret,
sota un atmetller gegantí rublert d'una
encisadora florida nevada; y cap a la montanya, entre uns marges d'etzevaras, romanins y rocas groguencas, el caminet pujava
estrenyentse.
—Seyèm, Enrich,—digué'l doctor un poch
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cansat—aqui en aquest marge. Gosém d'aquesta pau, d'aquest cel, d'aquesta hora serena. Ho necessito de debò. Desitjo oblidar uns
moments ma vida de trevall constant, sens altres horitzons que'l llit dels meus malalts, els
vidresdel meu cotxe o'ls llibres del estudi.—
Y, assentats sobre la roca, abdós permanesqueren llarga estona silenciosos: el vell,
fit l'esguart en l'atmetller qu'extenia superb
sobre'l fons blau del cel sas olorosas brancas
rublertas de nius de mel, com si llegís en
las flors de neu y rosa Is fulls d'un llibre de
recorts; el jove abstret també, la pensa y la
vista alià baix, en la planuria d'hont anavan surtint aixams de llumanetas, com cucas
de llum en la molsa grisa d'aquell cau de
grandesas y miserias que s'ovirava tan mesquí desde la pau d'aquellas alturas.
El metje jove semblava cercar quina llumaneta d'aquellas podía senyalar, en la ciutat vella, un casal senyoril hont en aquella
hora un capet ros devía ajupirse sobre'l coixí de fer puntas, movent lleugers uns dits
rosats la munió de boixets. Cada passada
una engruneta de temps guanyat, un pas
més en la feyna bonica y agradosa del nuviatje... Y a l'Enrich li semblava veure d'allí
estant els ulls blaus que, de tant en tant,
guaytavan el rellotje trobant que l'estimat
tardava molt aquell vespre.
Era ja casi fosca nit: els objectes se fonian, el cel s'enfosquia y lluhían més els estels; las montanyas se tornavan negras,
d'una negror de vellut, y las fondaladas
s'omplian d'ombras, que sols esblanquehían
un xich las tacas dels fruyterars florits.
De sobte un gemech sorprengué al jove,
distreyentlo de son somni. Mirà al seu oncle
assentat prop d'ell, y vegé que s'havia tret
el barret y que, ab els colzes sobre'ls genolls, amagat el rostre dintre las mans, plorava, plorava com una criatura.
—Oncle jqu'es això?—exclamà'l jove, passat el primer moment de sorpresa. — Vostè
plora! Vosté!... ¿Per qué?... Per Deul...—
Y corprès, extranyat, mitj sufrint d'aquell
dolor sobtat, agafà tendrament las mans del
doctor.
-—Oncle—repetí ansiós.—¿Que té? ¿Qué l i
passa? ¿Perqué plora?—
Sols obtingué eixa resposta, trencada pels
sanglota:

—Deixam estar... Que'n fa de temps que
no havia pogut plorar!...—
El jove s'estava dret devant del seu oncle-,
silenciós y capficat, respectant aquell dolor
intens, inexplicable en un home del tremp
del doctor. Aquest, al cap d'una estona,
s'anà serenant; els plors mimvaren; ajuntant
sas mans entre'ls genolls, cota la bella testa
grisa, restà aixís encara algún temp^, fins
que las campanadas, escometentse altra volta per las fondaladas, el tregueren de son
capficament.
Tombà'l rostre trasmudat vers son nebot,
s'alsà, s' aixuga 'Is ulls, tornà a cubrirse 'i
cap, y digué:
—Son las set. Aném. Ja ho veusl L'homc
té moments de feblesa, d'oblit, y's torna
criatura. Aquests llochs, aquest temps,
aquesta hora'm fan reviure una historia dc
jovenesa plena de recorts dolsos, y alhora
punyents.—
Y tot parlant aixís, el doctor s'atansava a
la paret vella, sota l'atmetller. En la mitja
foscor, semblava cercar quelcom entre la>
pedras rónegas, mentres son nebot el guaitava, sorprès de no reconeixe al seriós y sabi
catedràtich en aquell sentimental y trasmudat individuu que, sense cuydarse del calsat
que duya, ni de la correcció de son trajo sever, tractava d'enfilarse paret amunt, ajudantse ab las mans, posada la punta del peu
en un forat de la^paret.
—Peró, oncle, ¿qué fa?... ¿qué vol fer?
—Ajudam, Enrich: vull cullir una branca
d'aquest atmetller.
—Baixi, home, baixi, j a m'hi enfilaré jo
¿Que no veu que pot caure y pendre mal"—No, no. Vull probarho, deixam ferí—insistia'l doctor.
Mes sas mans tremolavan; sas mans ja de
tants anys acostumades a lactes suaus y operacions delicadíssimas, no sabían subjectarsc
a las escabrositats de las pedras; y per fi, &
iia to ple de tristesa resignada, tornà a saltar al camí, dihent a son nebot mentres
s'arreglava'ls punys y'l coll malmesos.
—Tens rahó: no puch! Y tan lleuger
que l'havia pujada, aquesta paret, en altre
tempsl—
En un tancar y obrir d'ulls l'Enrich s'enfilà per las pedras, cullí dugas hermosas
brancas floridas y saltà ab ellas al mitj del
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camí, oferiDiias al seu oncle, que las prengué ab una mena de frenesí, flayrantlas cent
volias; després, més sossegat, digué:
—Veig qu'eslas tot admirat de veurem fer
aquestas criaturadas... Peró si tu sabias,
noy, tot lo que"m recorda aquest atmetllerl
Anemsem. Aqui la tristor me tornaria a rependre.—
Y agafantse altra volta del bras del seu
nebot, comensaren a devallar pel cami de
!as etzevaras y del arsos mitj aponcellats.
Mitja hora ben bona tenian de ruta fins
tornar a entrar a poblat, y'l jove, ple de curiositat y d'interés afectuós per aquell sufriment que acabava de descubrir en l'ànima
del estimat germà de son pare, del mestre
benvolgut y venerat, l i dirigi aquestas paraulas, estrenyentli afectuosament el bras:
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inmutat. Aqueixa dona tan ¡ova, tan hermosa, tan felis, no podrà tornar a ésser mare.
Devant de tot aixó he permanescut impassible, y la vista d'aquestas flors bonicas, tan
tendrás y delicadas, m'ha trastornat tot.

Era com avuy una vesprada de mars. Ella
y jo baixavam de la montanya, joyosos de
la llibertat que'ns donavan aquellas desertas pinedas; ella apoyant en mon bras sa
maneta xica y blanca, sempre plena de caricias qu'ensemps eran un poch nirviosas y
manyagas, y jo, entre bes y bes en sas gaitas
de rosa, fentli fer el cami pie de zigs-zags
pera estalviar a sos peuhets ensopegadas ab
el pedruscall del cami.
Oh! el peu d'aquella dona, qué bonich
era, Enrich! Menut, gentil, lligat a la cama
—Vostè té'l cor ple que l i vessa, oncle. Si per un tormell d'una finor trencadissa!...
creu que jo soch un home capàs de compénArribarem cansats, y'ns assentarem al peu
drel, un home que l'estima com si fos son d'un garrofer, en el marge. Era una vesprafill .. parli, contim las sevas penas, aqueixos da delitosa, d'aquellas en que un hom se sent
recorts...—
ditxós y content d'haver conegut la vida.
Sembla qu'encara m'hi trobo. Aquest atmetller alashoras era petitet encara, y tot
—«Qué n'han passat d'anys d'allavors just treya unas quantas branquctas floridas
e n s à ! T u encara no eras al mon. Venia d acapel demunt de la paret. Ella tenia passió per
har la carrera dintre las bojerias dels meus las flors. Quants cops, anant pel món a fer
vint anys, agravadas per la severitat del meu nostras follas passejadas, d'aquellas que, tepare.
nint tot un dia pera nosaltres, fugiam de la
Un dia'ls etzars de la meva professió posa- gent y caminavam horas y més horas per i n ren en mon cami una dona a la que vaig es- drets molsuts, sota'ls roures vells que'ns
timar com s'estima un sol cop en la vida, ab
apedregavan d'aglans, contantme ella sas
1 ànima y'ls sentits, plenament, completa- penas— qu'eran moltas y fondas, penas de
ment...
tota la vida, desde la infantesa,—veya sos
I.a nostra novela fou tan prenyada d'acon- ulls foscos, amarats de plors, resplandir de
' -uements, que n'hi hauria pera omplir molts sobte, y ohia sa veu aymada cambiant el
llibres ab el relat d'ells. F'ou al principi, pera plany per un crit d'alegria!...
mi, aquella dona, una mena d'estudi sen—Mira—'m deya, mira quina floreta més
timental-fisiológich, ple d'interés: després bonica!—
vaig sentir que s'havia apoderat tan comY corria a cullirla, pera rependre després
pletament del meu sér, que no era jo qui v i - a mon bras son relat, peró més calmada, més
via, sinó ella qui vivia en mi.
resignada, fins, devegadas, indiferent.
\ o vull contarte més que'l darrer episodi
Anavam aixis pel món, romers del amor;
d aqueix extrany amor qu'cndinzà en mon sér no teniam casa pera nosaltres; eram bons, y
arrels tan fondas que, al cap de tants anys, tan pobres de diners com richs de carinyo.
'as sento retórsers y expretnc mos recorts
Oh! Quins anys aquells!
''ns ferne eixir llàgrimas ruhentas.
Y ja ho veus, Enrich: he destrossat aquesAllá mateix hont hem segut avuy, segué•a tarda unas entranyas de dona; el sufriment rem aquell dia: ella en el marge, jo a sos
dels que'm voltavan tenint l'ànima suspesa
peus, mon cap sobre sa falda que flayrava
del èxit del meu trevall decarnicer, res m'ha
las herbas de montanya. Y no volia jo ni pen-
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sar tan sols en el pervindre d'aquella dona
que no podia fer esposa meva, adorminime
dolsament en aquell present adorable, sentint
sos ditets manyachs pessigarme las orellas
o juntarse sobre ma boca, clohentla com si
volgués tancarhi sos petons d'avans. En
aquells moments me semblava que, avans de
conéixela a n'ella, jo no havia viscut, y ho
veya gris, negre, erm, tot alió d'avans en
qu'ella no hi era.
Y jo estava a punt de ferli un mal horrorós, Enrich, a n aquell sér idolatrat que sois
vivia pera mi. L'endemá me'n anava pera un
viatjed'un any. Sabent el dolor que l a s ó l a
sospita d'una separació breu l i causava sempre, jo li havia amagat mon viatje; no gosava dirli, pensant que, un cop fora, li escriuria, y aixis sa desesperació tan temuda no
m'entrebancaria la marxa. No sabia jo, ni volia pensarhi, lo qu'havia d'ésser de mi sens
ella, sense'l seu amor y las sevas caricias,
peró'm sentia cobart devant del seu sufiiment com devant de las ordres del meu pare.
—Mira, ma vida, quin atmetller mis floritl
—va dirme aquell vespre ma estimada.—{Ne
sents la olor d'aqui estant?—
Y malgrat sa? protestas, vaig enfilarme—
tan lleuger com tu, Enrich,—perla paret plena de forats hom hi niuhavan las sargantanas; y vaig cullirli unas brancas, floridas com
aquestas, d'aquest mateix atmetller.
Las trobà molt hermosas y va demanarme
un petó. Y'l cor se'm nuhava devóurela tan
joyosa ab sas brancas—com un'altra dona ab
un collar de diamants,—y pensant que l'endemá m'allunyaria d'ella tal volta per sempre, y deixaria sola ab sa dissort.
Quan arribarem al tren que devia portarnos a ciutat, cstavam rendits; peró ella avans
d'assentarse, ab aquella veneració tendra que
tenia per tot lo que li venia de mi, aconduhi
ab cuydado las brancas d'atmeiller sobre
mon cap, en el ñlat del vagó.
A la llum oscilan! y esmortuhida d'aquell
recinte estret hont anavam sols, me la mirava
ab més passió que may. Sos ulls tan dolsos,
que'm contemplavan ab aquell ayre d'enamorament que la embellia, l'endemà a la
mateixa hora estarían plens de llágrimas
per ma culpa; e inconscientment, acostant
mon rostre al seu, y estrenyent ab mas mans

sos genolls que sentia molsuts sota la faldilla, vaig dir:
—Escolta: si me'n anés demà ben lluny. .
¿qué farias?—
S'esblaymaren sas gaitas com si s'anés a
morir, y son front s'arrugà com el d'una vella, mentres sos ulls me miravan fit a fit ab
un esguart de dement.
—Calla—respongué al capd'uns moments,
ab veu tremolosa—calla! Sempre has d'ésser
el mateix, amargant inútilment mas alegrías!... ¿Aqué veaixó que'm dius ara? Anarten tu, deixarme!... ¿Per qué? ¿No sabs que
no podém separarnos? Boig, més que boig!
Qué faria jo sense tu! ¿No veus que no puch
seguirte, qu'estich lligada a tot lo que'm
vòlta?...
—Ah! si tu fossis meva, toia meva, ben
meva!...— vaig exclamar desesperadament,
arreconantme al àngul de vagó.
—No—tornà a dir sa veu trista.—Ja ho sabs
que no puch ésser teva, perquè nosaltres seriam massa felissos si'ns unissim en aquest
món, y Deu ha posat el paradis lluny de la
terra. No puch ésser teva, perquè si bé nostre amor pot florir com aqueixas brancas, no
deu granar... Y jo pera ésser teva y ben ditxosa, voldria tenir un fill teu als brassos.—
Cóm he recordat sempre aquestas páranlas, Enrich! Eran un poema sublim d'amor
y de sacrificis!... Y tenia rahó—prosseguí'l
vell doctor sospirant fondament.—Nosaltres
no deviam granar, peró la nostra florida era
rublerta d'espinas.
Ja haviam arribat a ciutat. El trea se deturava un breu instant. Tots dos capficats,
entristits, baixarem del vagó- Casi bé al ma
teix temps, el tren reprenia sa marxa sorollosa en la fosca de la nit.
Deixavam passar la gent devant nostre,
quan, de sobte, la vaig sentir que m'agafa 1
bras, y, corrent altre cop cap a la via.'m digué tota agitada.
—Ay! .. Ens hem deixat las brancas floridas en el vagó! ..—
Allà, lluny, encara s veya brillar una lluni
roja que s'anava fent cada volta més xica,
més xica. Vàrem restar parats. Ella semblava no recordar ja las páranlas que creuharem en el vagó: sols veya aquell tren que
se li emportava quelcóm qu'ella volia molti
quelcóm que l i venia de m i .
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—Quin greu me sabí—deya. a punt de plorar.—Tan hermosas qu'eran!... Q u i s a b q u é ' n
faránl... Llensarlas de segur, las mevas brancas que tu m'has cullit!... Deu meu! Quina
pena linch, peró quina pena!...—
Me costà trevalls tréurela de la via. No
trobava paraulas que l'aconsolessin, y alli
no podia com altres cops aixugarsas llàgritnas ab mos llabis.
Quan vàrem separarnos, moments després, en el carrer mitj desert, sols pugui pronunciar aquestas paraulas banals... Mes.
cóm patia!
—Adeu, adeu!... No t'entristeixis massa.—
Ella apenas me mirà: tan certa n'estava
de que l'endemà'ns tornariam a veure. Son
esguart y sa pensa semblavan enllà, seguint
al trenen sa via llunyana.»
El doctor callà llarga estona, el rostre amagat dintre las flors. Passavan prop d'un torrent ple de verdissas que la lluna al alsarse
iluminava feblement ab una claror suau y
vergonyosa, quan de sobte, ab un gesto mitj
de recansa, mitj de desesperació, el vell hi
llensà las brancas floridas, que giravoltaren
un moment deixant anar entorn una esfulladissa de bolvas lleugeras com la neu, que
desaparegueren en las tenebras d'aquells embulls de ramatje.
—Qué lluny es lot lo de ma jovenesa! —
sospirà'l doctor, com parlantse a si mateix.
—¿Qué s'haurà fet aquella dona benvolguda
que's perdé en els giravolts de ma existencia? El nostre amor, únich, sublim, fou ben
bé com las brancas del atmetller, escapsat
al bell bo de sa florida, y perdut, sense fruyt,
aletzar... ¿Comprens ara, Enrich, per qué
Ion oncle may ha volgut granar? -;Y per
qué t'estimo tant a tu, Uevor dels meus, única
grana del arbre de ma vida? —
L . ESCARDOT
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Pera cas curiós, el següent:
Dias enrera llegirem que una de las dugas
candidaturas republicanas qu'en las properas
lluytas electorals combatrà a Barcelona en
oposició rabiosa a l'autonomista, estava formada pels senyors Salmerón, Lerroux,Vallés
y Ribot, Junoy y Anglés(obrer aquest ullim).
La candidatura autonomista (sic) que pera'! districte de La Bisbal han presentat els
federals, es la del senyor Vallés y Ribot, qui
temps enrera aconsellà als federals que may
s'aliessin ab els unitaris.
De manera que a Barcelona lluyta'l senyor
Vallés y Ribot contra'ls autonomistas, y a La
Bisbal lluyta en pro de l'autonomia. Uns
aqui la cosa res té d'extrany, y si haguéssim
de posar aqui punt, no hauriam comensat
dihent un cas curiós, sino una vegada més.
Lo curiós es lo següent: Els catalanistas
de La Bisbal acordaren apoyar a en Vallés y
Ribot desde'l moment que's presentava com
autonomista, y acordaren bé, donchs aixis
ho recomanava la circular de la Permanent
de la Unió. Més tart, dit senyor feu declaracions anticatalanistas ab gran sorpresa de
tothom (1). Per lo tant, si'ls catalanistas empordanesos no revocan l'acort, pot succehir:
Que guanyi la candidatura republicana a
Barcelona, y en Vallés a La Bisbal. En
aquest cas, els catalanistas hauran contribuhit, en un districte, a la victoria de qui en un
altre haurà contribuhit a la derrota dels catalanistas.
Que perdi la candidatura republicana a
Barcelona, y guanyi en Vallés a La Bisbal.
En aquest altre cas, en Vallés y Ribot, que
a la vista del Estat espanyol ha lluytat contra'ls autonomistas defensors de las Bases de
Manresa, s'asseurà al Congrés portant la representació de forsa autonomistas defensors
de las Bases de Manresa.
Poden succehir múltiples combinacions,
d'aquellas que sols un politich de baixa mà
es capàs de tramar. No hem d'enumerarlas,
perqué saltan a la vista y perqué'ns fariam
pesats, puig ja sabém que totas ellas diuhen
moll poch en favor d'en Vallés y Ribot, y
aquest no'ns interessa. Lo que'ns interessa
es que ningú's cregui que'ns mamém el dit
en aquest punt, ni qu'en Vallés y Ribot sia
capàs de posar el Catalanisme en ridicul.
Qui queda en evidencia es ell, y encara hi
quedarà més si en casos com aquests, donats
els antecedents, tot català s'atén sols als consells de sa recta conciencia al anar a votar,
Eentho aixis (sense necessitat de que'ns
aconselli qui té facultats pera ferho, puig
( l ) Això es un dir: molls s'ho csperavan, com esperan qu'aprofui qualsevol »Ur» ocasió pera tornar a
dirse catalanista si pcrt en las eleccions per Barcelona.
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creyém interpretar sos designis), estém segurs de que'ls farsants de la política no cercarán may en nosaltres un apoyo, ni s'hi
barrejarán may, com no's barreja espontàniament ab l'aygua l'oli que taca y embruta.
Segueixen els mee/iVi^s de protesta contra'l
decret de reforma del Notarial. Els dos que
s'han celebrat darrerament a Sabadell y
Arenys de Mar, organisatel primer pel «Centre Català» y'l segón per r« Associació Popular Catalanista», el ((Centre Escolar Catalanista» de Barcelona y el «Centre Catalanista»
d^Arcnys, tingueren una importancia grandissima.
A Sabadell parlaren els senyors Casals,
president del «Centre Català», Saló, Baró,
Tona, per «Catalunya Federal», Folguera y
Durán, y Roca, president de la unió Catalanista, qu'ocupava la presidencia, tenint a sos
costats als senyors Casals, president del Centre, y Tona. Ens es impossible reproduhir els
eloqüents discursos dels esmentats oradors,
que no cabrían en aquest número, y consignarém tan sols qu'aixecaren indescriptible
entusiasme y que s'acordà enviar al ministre
el segQent telógrama:
«Celebrat a Sabadell el meeling organisat
pel «Centre Català» pera protestar del vostre Real decret reformant el Notariat, ab
l'assistència y l'adhesió de nombrosas c importants corporacions y societats de Catalunya, per aclamació acorda comunicarvos la
més ferma protesta a la vostra disposició, per
ésser anticonstitucional y contraria a las
nostras institucions jurídicas y a la dignitat
de la terra catalana.»
En cl meeling d'Arenys hi prengueren part
els senyors Bordas, Capdevila, Sans, pel
«Centre Escolar Catalanista», Folch y Capdevila, Creuhet, Mallofré y Robert. Aquest
últim, com a vocal de la Permanent de la
Unió, presidi l'acte tenint a sos costats als
senyors Bordas, president del Centre, y Serra, director de la La Costa de Llevant, l ots
els discursos, plens d'argumentacions irrebatibles contra la explotadora política centralista, promogueren freqüents y. entusiastas ovacions. S'acordà enviar a n en Dato'l
següent despatx:
«Catalanistas de la rodalia d'Arenys de Mar
y associacions adheridas, reunits en tneeting,
acordan fervos present, que prenen nota del
insult qu' havéu inferit a nostra terra.»
Aquest tneeting va celebrarse en el teatre
Principal d'Arenys, com l'anterior va tenir
lloch en el teatre Euterpe de Sabadell, veyentseabdós espayosos locals complertament
plens.
En mitj del soroll que pretenen moure (y
que no sempre té ressò) aquells falsos lliberals que dihentse republicans son sols vividors

y segueixen encibornant a la massa inconscient fent la propaganda dels vells Estats y
las vellas formas de la tirania y l'absolutisme,
es d'admirar la energia ab que lluytan per la
idea nova qu'ha de salvar nostra terra'ls re
publicans autonomistas de «Catalunya Federal.» Darrerament un de sos socis, en Baldomer Tona, ha donat una conferencia al
«Ateneu Democràtich Regionalista» del Poble Nou fent la més justa apologia del autonomisme, demostrant una vegada més que
l'Estat unitari es profondament antilliberal,
puig pera subsistir necessita apoyarse en la
forsa, y eminentment burocràtich tant en lo
moral com en lo económich; mentres que
estant fraccionada, constituhida autonómicament y repartida la sObirania entre las entitats autónomas d'un Estat, l'acció d'aquest
es purament comunal y es limitat son dret a
imposar tributs, tota vegada que se'ls impo
sarian y recaudarían cada regió y cada municipi per si mateixos.
Digué'l senyor Tona que son infinitamen;
més lliberals las Bases de Manresa que la república absolutista d'en Salmerón, y acaba
afirmant que la república ha d'ésser autonómica. No essent aixis, els veritables federals
y'ls catalanistas se quedaran ahont son pera
conseguir avans que tot la reivindicació de
nostra personalitat catalana.
En el Saló Parés va inaugurarse"! día
5 del corrent, com diguérem en nostre darrer número, una exposició de pinturas al oli
originals del senyor Ros y Güell. Una trentena d abras forman el conjunt, impressiona
presas en diferentas encontradas de Catalunya, notantshi en totas ellas bon afany de
reproduhir ab sinceritat y honradesa artísticas. Entre tots els quadres, s'hi nota al primer cop de vista una marcada desigualtat,
donchs alguns d'ells no semblan produhit?
pel mateix autor senyor Ros. Poden citarse
com a proba d'aixó'ls senyalats ab els núme
ros IJ (Nota de sol), 16 (Carrer de Besalú,.
31 (E/ecte de sol), y alguns altres bon xich
més fluixos que'ls que forman la generalitat
de la exhibició. Son dignes de mencionarse
per sas remarcables qualitats els que portan
els números 1 ( Tordera-Aygua-molls), 2 (Cap
al tart-Al peu dels Pirineus), ^ (Nocturn-Hr.-detlots), 17 (Ca n BelMjes-Pomar), i S ( E j " te de sol-Riudellots) y algún altre; tots
aquests de bona factura y ab sagell ben personal. El senyor Ros y Güell ha demostrat,
al acoblar sas obras y presentarlas al públich, que trevalla ab fe y que'l cami qu ha
emprés pot conduhirlo a boa lloch, lo q ^
conseguirá si persevera ab llealtat y estudi
en sa tasca.
En la sala gran dels «Quatre Gats» hi ha
estat expo.-ada desde'l dia 2 una colecció
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d'obras degudas a nen Waldemar Thorn.
Aquest artista ha reunit en el local del carrer de Montesión una colecció de trevalls
ben diversos, tant en lo referent a procediments com en lo que toca a la bondat dels
mateixos. Poden citarse com a bonàs pinturas al oli las numeradas y retoladas del
modo següent: números 5 ( N i l de lluna),
33 (Marina), 30 (Marina), 1 (Marina) d'execució simpática, si bé un xich falsa de tons;
números 11 y 26, d'excelent electe, y d'altres. E n ' la colecció d'obras exposadas hi
ligura un bon nombre d'aquarelas, entre las
que'n resaltan algunas per sa bona execució
• ferma pinzellada, y altras per sa factura
-xagerada y poch simpática.

sut y milito en las filas del nombrós estol que segueix
las inspiracions de la Unió: ho soch sense sentir ni
ombra de exclusivisme, ni rancúnia per cap dels nostres compalricís, ni per la gent d'altras térras; ple d'amor y carinyo per tols els meus consemblants, y sobre
de tot, ple de desitj per'assolir la perfecta armonía
entre tolas las tendencias autonomistas, pera lluytar
tots junts en favor de nostre ideal.
Partidari de l'autonomía absoluta de Catalun)» dintre del Estat Espanyol, las mevas doctrinas están condensadas en el programa de Manresa, extracte y símbol
de las justas aspiracions dels autonomistas de nostra
terra. V defenso l'autonomia atenentme, no tan sols a
la tradició y a las rahons históricas que l'abonan, sinó
també als dictats de la rahó que la imposan. Personalitat y vida propias té Catalunya; carácter y costums
peculiars sos fills; organisació y llegislació propias y
distintas deu disfrutar nostra desvalguda patria.

Forman també part integrant del conjunt
bon nombre de dibuixos al llapis, entre ells
moltas academias, que no totas son model de
correcció en l'encaix. De totas maneras, el
senyor Waldemar Thorn ha demostrat en
aquesta ocasió no ésser en el terreno artlslich una vulgaritat, donchs deixa entreveure
en sas obras, malgrat els defectes d'algunas
y las exageracions d'altras, un temperament
de verdader artista. Creyém que al senvor Torn l i fan bon xich de mal els desitjós
de singularisarse: cosa que forsosament deu
allunyarlo del cercle ahont deuria circunscriures y dintre del quin sas facultats gens
vulgars podrían brillar com mereixen.

En defensa d'aquests principis y de nostre Ideal encaminaré'ls meus esforsos, y al ferho creuré obehir a
la intenció que tinguéreu al designarme com a voslre
candidat.
No puch de cap manera oblidar que hi há certs problemas d'interés general quina solució afecta fondament a nostra terra, y que deuhen ésser solucionats
mentres no's resolgui'l gran problema de l'Autonomia
de Catalunya. Indubtablement, pera tractar d'aquests
problemas, lo mateix que pera la defensa dels interessos
generals a nostra Catalunya, podéu comptar vosaltres
y poden comptar nostres compatricis ab las mevas pelitas forsas; y en tais casos, pera mellor resoldre, buscaré'l consell de las entitats y personas que puguin portarme pel bon camí, ja per estar ben enteradas deis
assumptos, ja per representar la opinió de nostra
patria.

Molts dels candidats autonomistas pera la
diputació a Corts han publicat sos respectius
manifestos exposant palesament son modo
de pensar y sos propòsits radicalíssims en
pro de l'autonomia de Catalunya. Ab goig,
donchs, reproduhiriam sas manifestacions si
aquest fos el comès de nostre periódich y
si la prempsa diaria no hagués ja informat a
nostres llegidors sobre'l particular. Peró
no'ns estarém de reproduhirel manifest dirigit a sos electors per nostre company de redacció en Trinitat Monegal, donchs en aytal
document se veu quàn radical es son criteri
«n Catalanisme y tíns a quin punt segueix
las doctrinas y procediments de la Unió
Catalanista al ésser cridat per sos electors a
la vida pública en defensa dels drets de Catalunya. Diu aixís el manifest:
ALS ELECTORS DEL DISTRICTE DE GRANOLLERS"ADALONA. — Companys: Com vosaltres sabéu, reunits
els (1«leg·ls de la Unió Catalanista d'aquest districte
*b els representants de las entitats a ella adheridas, y
¡"oís »l) altres importants elements autonomistas, me
"ignaren com a candidat pera las properas eleccions
e tnputats a Corts, pera que porti vostra representació
el Congrés del Estat Espanyol. F e u la proclamació
M""
e's P""0'?'5 autonomistas y en la forma esUbl«rt» en las Assambleas de la Unia, vinch obligat a
•"•nifejtjrYoj els meus propòsits á íi y efecte de que'ls
conegui,, degudament y poguéu exigirme las conse8 "in responsabilitats si a'n ells no subjecto la meva
'«nilucta com a representant vostre.
Uecb dinros que soch catalanista plenament conven-

Y per fí: en el mateix nivell que'ls altres hi há'ls interessos morals y materials propis dels districte. Excuso
dirvos qu'en la defensa d'aquests hi esmersaré tots els
medis de que pugui disposar, per entendre que constituheixen una part molt important de la tasca que m'estarà encomanada al desempenyar el cárrech ab que'm
voléu honorar.
Desde aquest moment, forts y estrets llassos me lligan a vosaltres, portanlme a formar part de vosira
família. Vostres interessos serán mos interessos; vostras
aspiracions las mevas. V lots vosaltres, richs y pobres,
patrons y obrers, sigui'l que sigui vostre modo de pensar, trobaréu en mi un amich y company; un representant y un defensor.
Com a Catalanista, donchs, me presento a vosaltres.
L a meva candidatura no té, ní deu tenir altre carácter
que aquest; y estiguéu lots íntimament convensuts de
que ab el Programa de Manresa per lema y ab l'Autonomia de Catalunya per Ideal, Uuytaré sempre y sense
reservas en defensa dels interessos morals y materials
de nostra terra, ensemps que dels especials de voslre
districte. Tasca qu'espero poder cumplir, Deu mitjansant, sí no'm mancan las forsas y no m'abandona vostra contiansa.
Companys: Visca l'Autonomia Absoluta de nostra
Patria! Visca Calalunyal
Barcelona, 9 d'abril, 1903.— Trinitat Montgai.

Dos meetings de propaganda electoral catalanista tingueren lloch a Sant Feliu de Codinas y Mollet, respectivament, el diumenge
y'l dilluns de Pasqua, en defensa de la candidatura d'en Trinitat Monegal. Presidi a
Sant Feliu de Codinas el vispresident de la
Unió senyor Campmany, y pronunciaren par-
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laments, a més de dit senyor, el president de
l'Agrupació de Sant Feliu, varis fills del poble, en Marsans, en Pujol y Brull, en Pujulá
y Vallés y en Monegal. L'hermós discurs
d'en Campmany terminà ab una excitació a
que votessin a n'en Monegal, donchs fentho
no votaran un home, sinó la idea autonomista qu'al Congrés castellà ell defensaria.
A Mollet l'acte's celebrà al ayre lliure, ocupant la presidencia l'alcalde de la població,
pera cediria ai president de la Unió Calilanista en Joseph M . ' Roca, a quins costats restaren dit alcalde, y ademés el vocal de la Permanent y company nostre de redacció en
Pujulà, y'l senyor Plantada y Fonolleda.
Parlaren els senyors Koig y Pruna, Estapà,
Casals, Marlet, Pujulà, Suñol, Colomer, Monegal y Roca, encoratjant a tothóm a militar
dintre'l Catalanisme pera que Catalunya torni a ésser senyora de si mateixa, y recomanant la més absoluta moralitat en la emissió
del vot, que digueren s'havia de donar a
n'en Monegal per convicció y may doblegantse a imposicions de ningú, per catalanista
que's digui.
La gran gentada de totas las classes socials,
abundanthi las més populars, qu' assistí a
aqueixos actes, ne quedà altament satisfeta,
no havent escassejat las mostras d'entusiasme durant els parlaments de nostres amichs
y companys.
Diumenge's celebraren a Barcelona dos
meelings unitaris republicans, pera significar
que aquí es un fet la unió republicana y
pera refermar l'adhesió al ilustre je/e Salmerón.
L'un tingué Iloch al Tívoli, y l'altre a la
plassa de toros. En el primer tots els oradors
menos I'Odónfde Buen parlaren en català.
En el segón parlà únicament en Lerroux.
Acabà'l meeting del Tívoli dirigintse la
concurrencia als toros, que al cap y a la fi

de loros es de lo que més se parla en las planas de nostres diaris republicans de pega
Y resultà que ni ais toros se pogueren unir,
perqué alla'l meeting ja estava llest, donchs
hi havia qui tenia empenyo en que no's barrejessin els dos bandos. Aixó pera que'?
vegi si'ls hi convé gayre als Junoy, Lerron
y comparsas la veritable unió dels republi
cans; y menys si entre ells hi hà gent seria,
de la que no vol enganyar al poble. \
més anar llops ab llops: nosaltres som de la
mateixa opinió.
Aquesta fóu, donchs, diumenge, tota la
unió republicana.
Atenent a nombrosas indicacions que al
jurat calificador dels Jochs Florals de Lleyda
se li han dirigit, ha acordat concedir un improrrogable plas de deu días que finirá I
25 del corrent abril, durant el qual podran
seguir enviantse trevalls ab destí als esmentats Jochs Florals.
Publicacions rebudas:
Historietes galizzianes, per Sacher Masoch.
traducció catalana de J. Casas-Carbó. Forma'l quart volum de la Biblioteca Popular
de «L'Avenç», contenint las dugas hermosas
narracions Ja tomará! y En Pintschew y en
Mintschew. Preu, 50 cèntims.
Làska a tdravotnicM, per Sana Mens, J
Slàvazivota, per Fràrta Sràinek. Dos fascicles
publicats per la Biblioteca de Novy-Kült, de
Praga.
S'ha publicat y hem rebut Los Duendes de
la Camarilla, nova obra de Pérez Galdós
pertanyent a la quarta serie de Episodios Nacionales. No'ns en ocupém avuy, proposantnos ferho oportunament ab la extensió de
guda.
Fidel Giró, impressor. —Carrer de Valencia, ï 3 3
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F.ls trevalls se publican baix la exclusiva responsabilitat de sos autors.— No s'admeten els que
no slan inèdits. — No's tornan els originals. — Se donarà compte de las obras rebudas en aquesta
redacció, y de las qu'ho mereixin se'n farà critica.
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