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LA V O L U N T A T DE BARCELONA
S'ha sentit un gran soroll y Cap vehi sab
lo qu'ha sigut. Mentres uns suposan que
s haurà calat foch als polvorins de Montjuhich y hauràn enderrocat la montanya, o
lue s'ha ensorrat tot un barri, o qu'haurá
fet explosió la màquina d'alguna fàbrica, altrM diuhen que'l terrabastall no ha estat
ahra cosa que l'espetech d'un tro qu'ha esc|atat una boyra d'estiu apareguda tot de
sobte al horitzó. El cas es que'l soroll mis'eriós de moment ha fet gran electe, ha sorPr4s a tot el vehinat, ha corprès a molts y
nna a fet glassar la sanch a bastants espanta-

t

DIJOUS

>

>

.

SENSE FOLLETINS.

30 CÈNTIMS.
40
»
25

- >

dissos que creyan arribada l'hora de las grans
justicias: peró poca estona després tot s'ha
posat en clar, y Barcelona continua tan sencera com avans, com continuarà sempre, yde
tot el terrabastall no'n resultan més que quatre gotas fonedissas qu'ab prou feynas han
arribat a mullar els carrers de la ciutat.
Aixis ha sigut la terrabastallada del diumenge passat. No s'ha ensorrat res ni tan sols
ha tremolat res; el soroll, que no ha estat
res més que soroll, no ha fet més qu'ofegar
de moment la veu de Barcelona. Peró Barcelona ha parlat, y ha parlat més clar y més alt
que may, y de cada dia més hi seguirà parlant fins que domini la terrabastallada passatjera. Y no parlarà sols als comicis, sinó
qu'exposarà y defensarà la seva voluntat en
tots els llochs hont pugui feria prevaldré en
tota sa integritat.
En la lluyta electoral del diumenge hi hagué dugas victorias y una sola den ota verdadera: la del govern monàrquich centralista.
Mes entre las dugas victorias hi hà una diferencia essencial en sa significació y en el
poder afirmatiu dels dos vencedors: l'una es
una victoria falsa, cega, enderrocadora y
destructora, de forsa abrupta, d'embestida
momentània y brutal, sense direcció ni finalitat, com la del ayguat que s'arreplega tot
a l'hora a la rierada pera emportársenho
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tot mentres passa; com la de l'allau que rellisca montanya avall y queda en un moment
en repòs al fons de la conca. L'altra victoria,
la del Catalanisme, per desgracia milj desnaturalisat pel regionalisme, es la victoria
certa y positiva, dirigida a alcansar un ideal
inconmovible, ünich y universal, a assolir la
representació de Catalunya per Catalunya,
de Barcelona per Barcelona, sense iníluheneia de fora ni de partits politichs, siguin negres, rojos 0 vermells.
Han lluvial dugas forsas y las dugas han
vensut. La victoria dels republicans centralistas ha sigut una victoria de grans proporcions, peró una victoria purament numérica.
Creure que'ls seus trenta mil vots representan la voluntat de Barcelona seria una
ignocencia. Més aviat representan una voluntat contra la voluntat de Barcelona. El
cap de colla d'aquesta multitut, en Lerroux,
es un foraster que no posseheix altra qualitat
queia del agitador inquiet y d'ideals nebulosos impossibles de fizarse may en un programa de govern, ni tan sols de revolució.
Ni tan sols entén la nostra llengua; no fa
molt que ignorava fins el domicili de nostras
societats económicas y científicas, y avuy ignora encara quinas son las bases y fonts de
nostre renaixement y quina es la nostra finalitat com a poble. Té la cultura mitja espanyola que ve a ésser com la cultura general o
vulgar de Fransa y Alemanya, y lo qu'allá no
es més que un ciutadà digne, aqui es un cap
de colla excepcional gracias a sas dots agitadoras qu'alla no li valdrían, perqué no hi há
el descontent y fins el desesper d'aquí entre
las massas. Els seus lloch-tinents son ben
poca cosa; potser n"hi há algún ab més cultura q u c l l , peró ja sabém la poca cosa qu'es
aqueixa cultura que no serveix més que pera
fer un bon ciutadà. Els milers que segueixen no son més que números, el poble vexat,
la victima dels governs africans d'Espanya
qu'han abandonat la cnsenyansa y han mort el
trevall, cl poble que'ns han fet y després han
llensat a la desesperació fentli creure que un
home l'ha de redimir, fentli creure que l'obra
de molts sigles pot desferse en un día, que
l'obra d'una oligarquía embrutidora de sigles y sigles pot desferla un sol home, donantli aixis la dignitat de sant y elevant las
sevas obras a la categoría de miracles.

La majoria d'aquests 30.000 vots ni menys
son vots de catalans. Son els de 15 o 20.000
jornalers que fugint de la miseria de las
térras vehinas, s'han deixat caure a Barcelona perqué l'enginy, l'activitat y la inteligencia catalana'ls hi deixés guanyar el miserable tros de pa que no trobavan a la seva
Ierra. Y aquests milers de vots, gracias a
l'obra del agitador, s'han redressat contra la
voluntat de qui'ls hi proporciona'l medi pera no morirse de fam. Descomplém encara
10.000 vots de federals y republicans catalans de tota mena que volen l'autonomia de
la seva terra y qu'avuy, sugestionáis per un
pròxim triomf mentida de sas ideas republicanas, s'han deixat arrossegar miserablement
pels enemichs de l'autonomia, pels amidis
de la centralisació y deia dictadura; descemptém també 4 o 5.000 que'ls elements monàrquichs de Barcelona'ls hi han proporcionat
ab l'evangélich fi de reventar als catalans
que's treuhen de sobre'l jou centralista representatperells.y íqué'n queda del triomf republicà centralista del diumenge que tingui cara
y ulls de voluntat barcelonina? Potser res.
El triomf de la candidatura regionalista
no ha estat sorollós, peró sos resultats serán ben positius y son ben encoratjadors pel
pervenir de Catalunya, qu'avansa fermament y cada cop més depressa cap a la seva
consecució. Al revés de la candidatura centralista, la regionalista ha hagut de lluvtar
contra totas las contrarietats. No era un secret pera ningú que tenía a son costat, si 00
en son si, tres o quatre mil vots carlins.
mes ara un felís incident portat per la mateixa naturalesa de las cosas, ha fet que
aquest refors considerable se li restés; mes
no hi fa res: el seu cos s'ha sentit de moment d'aquest desprendiment, peró pot beo
dirse que s'ha purgat, ha tret de dintre seu
tota la porquería que hi tenía, y la seva salut
està en l'esdevenir més garantisada. Ha vist
despendres d'ella tot l'element federal que
s'ha sumat al seu enemich, perquè encara la
idea federal nacionalista no ha fel l'última
evolució en sos cervells educats en la escola
rutinaria dels partits politichs espanyols; ha
lluytat contra la oposició d" imporiants gfJpos catalanistas quina intranzigencia no d'5"
cutiré, y no obstant y tot aixó, apareix ab
10 0 ia.000 vots, ab molts més mils de v01*
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qu'en las altras lluytas, y contra tols els ene
michs y'ls indiferents, la voluntat de Barcelona 's manifesta ben clara y ben enérgica.
Si calgués demostrar la injusticia del sufragi universal tal com el tenim establert,
avuy ens vindria com l'anell al dit. Trenta
mil obrers manuals, jornalers 0 tal cop alguns sens ofici, podrían haver copat la voluntat de Barcelona y podrían haver enviat
al Congrés set diputats que demà parlarían
en nom de la gran ciutat, sense que representessin més que la voluntat y'ls interessos
d'una part de la classe obrera. Avuy més
que may devém afermarnos en la bondat de
nostre sufragi per classes, com a més racional, més just y més equitatiu.
{Qui dubta qu'establert aixis el sufragi
universal, la voluntat de Barcelona s'hauria
manifestat d'altra manera? Justissim es que'ls
obrers puguin enviar a Madrid els seus representats, tan radicals y tan anarquistas
com vulguin, peró no es just que'ls seus vots
¡nvadeixin el terreno de las demés classes de
la societat y las privin de sa representació,
perquè per molt respectable que sigui la
classe obrera, per més qu'ho sigui més que
algunas de burgesas, n'hi ha també qu'ho
son més qu'clla, perqué representan més
grau d'humanitat y major cultura e inteligencia.
Sobre'l resultat de las eleccions del diumenje, jo destribuheixo'l número de vots y
de representants de la voluntat de Barcelona
de la següent manera:
Universitat, Institut y demés centres oficials:
En Lluís Domènech y Montaner. 1.000 vots.
Oposició
300 ))
Societats Industrials y Cambra de Còrners:
En Lluís Ferrer-Vidal
Oposició

j.ooo vots.
800 »

Ateneu y demés associacions científicas y
'nerarias:
En Albert Rusiñol
^Posició.

3.000 vots.
400 »

Industrias, arts y oficis y demés Gremis:
En Ildefons Suftol. . . 1
p- 1
„
i
6.000 vots.
f-n Jaume Carner . . . )
0 Posició.
I.$00 M
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Agrupacions y societats obreras:
Don Nicolau Salmerón i
.,
, .
i
Uon Alexandre Lerrouxl
Oposició regionalista

jo.ooo vots.
2.000 »

Per lo tant, representan la voluntat de
Barcelona 'Is 5 candidats regionalistas y
en Lerroux y en Salmerón; lo demés es una
farsa, una práctica inmoral y anti-progressiva, un abús de la forsa contra la rahó, una
injusticia social que sols poden apoyar els
governs absoluts y anti-democrátichs, una
manifestació de poble barbre qu'está molt
lluny d'una organisació social de confórmela! ab tots els drets dels homes.
l Els que la sentin, que cantin la victoria
del diumenje, que nosaltres no'Is hi envejém pas. Els regionalistas poden estar ben
satisfets de la seva.
JOSEPH ALADERN.

D'ART DECORATIU
lli
Un aconteixement grandiós, sense precedents en la historia de la humanitat, té Uoch
al comensament de la Edat Mitja.
Els feréstechs homes del Septentrió avansan com las onadas de furienta torrentada
vers el corromput imperi romà, desiruhint de
cop y volta sa decadent civilisació, y en son
afany devastador, no paran d'escampa^ arreu
l'incendi y la ruina, fins que, arribats als
confins de la Europa, las ayguas del Estret
els barran el pas.
Sols alashoras amayna bon xich sa destructora furia, y repartintse entre ells la herencia de la cayguda Roma, s'hi estableixen
formant cada tribu un nou regne que será
més lart el bressol d'una nova civilisació,
complertament diferenta de l'antiga.
La tasca de destruhir era acabada, y comensava la de recullir els restes, disseminats
sa y enllà, del terrible naufragi.
Las ordres religiosas foren las incansables
trevalladoras que portaren a cap tan gegantina empresa; y quan, ja cansats de tanta
guerra y desolació, els pobles miravan esparverats la gran miseria moral en quequedavan
ensorrats, puig se creyan haver perdut tol
l'inmens cabal de ciencia y art acumulat ab
no poch d'esfors durant tants sigles, ab goig
se va saber que gayrcbé lot s'havia salvat
gracias als esforsos dels monjos, qu'havian
anat arreplegant, en sos convents y monastirs, tot lo que las eníurismadas ayguas havían anat tirant a la platja.
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Per forsa l'art tenia de ressentirse de la rias, sas esbeltas columnas de marbre o alainestabilitat característica d'aquella societat, bastre, sos archs y sas voltas estalagmíticas.
y per més qu encara se segueixen conreuhant y en fí, tot plegat unit a la suau policromia
els estils romà y bisanti, degut a la manca qu'ho decora, esborra de nostra pensa tota
de tradició artística en que's troban els con- idea de solidesa y se'ns representa com una
queridors, prompte aquells estils van dege- faniàstica creació de brodats y randas:
nerant y acaban per desapareixe per com- palau encantat, ahont guarda captivas herplert, naixentne en son lloch un altre de mosas princesetas algún bruixot d'ilimita
tosch e infantivol, més en armonía ab las poder.
creencias y necessitats de l'época, peró no
En tots aqueixos estils el moble arriba a
per'xó desprovehit de certa elegancia y cor- un bon grau de perfecció, conslruhintsen de
prenedora majestat.
tota mena y pera tots els usos. Caixas, liits,
Aquest fou l'ari románich, que poch a poch cadiras, armaris, sillons, taulas, buffets o
anà perdent son primitiu encongiment y en- dresoirs, faristols... en fí, tota la inmensa vagrandint sas proporcions fins esdevenir pare rietat de formas que pot tenir el moble, las
del sumptós art gólich, o, per mellor dir, trobém ja en els estils que composan l'espegermànich, suprema manifestació de la su- rit artistich de la Edat Mitja, en particular
blimitat a que pot arribar en sas creacions en l'última época del gótich, existintne bona
mostra en els exemplars que figuran en els
l'esperit humà.
L'ari germànich passà per tres periodès museus y coleccions particulars.
diferents qu'abrassaren en conjunt l'espay
Un gran aconteixement hem dit qu'havia
de cinch sigles: el primer fou de tranzició, donat comens a la Edat Mitja, y un altre enconfonentse en sas primeras manifestacions cara més gran y gloriós la hi dona fi, servim
ab el romànich, podentse comptar sa duració al mateix temps de comensament a la Edat
mitja fins a últims del sigle xn. En el segón Moderna.
es quan assoleix son més all grau de perfecUn nou món prenyat de riquesas y misteri
ció y puresa, essent de notar sa gràcia y es- acaba d'ésser ofert a la vella y corrompuda
bellesa y la sabia y ben ordrenada distribu- Europa, obrim un nou y vast camp a las ac ció de las massas y ornaments. Aquest livitats y a la copdicia dels aventurers.
periode durà fins a las acaballas del sigle xiv;
Arreu s'aparellan bastiments que, curulls
mes al arribar al xv entra ja en un altre pe- de gents de tota mena, deixan llurs patrias
riode de ràpida decadencia, ocasionada per moguts per la esperansa de copsar riquesas
la gran exuberancia dels adornos, qu'arriban sens nombre, y's fan mar endins, solcant l'ina ofegar y a treure tot el valor de las linias conegut pélach en cerca dels faulosos paissos
generals, essent tanta la importancia que's somniats per la esbojarrada fantasia popular,
dona al detall, que pronipte's descuyda l'ar- exaltada a causa de las exageradas narramonia del conjunt, degenerant en un barro- cions que dels primers descubrimenls corquisme que per forsa tenia d'acabar ocasio- rían de boca en boca.
nant sa complerta transformació.
Un art primitiu, gayrebé prehisiórich era I
Paralelament ab aqueixos estils, anava d'aquellas llunyanas ierras, peró ab tol ja
desenrotllantsen un altre d'un caràcter com- s'hi troban els fonaments de dos estils ben
plertamem distint, a la pari meridional d'Eu- determinats: aquests son l'azteca y l'inca o
ropa. Els alarbs eran sos conreuhadors, y per peruà, estils qu'estavan ja gayrebé formals
més que poriavan sas primitivas inspiracions quan el descubrimenl d'América; mes, abla
artísticas de l'Assia, puig son art deriva d i - conquesta dels imperis de Méxich y'l Perú. s
rectament del aniich persa, al arribar a Eu- desiruhiren barbrement llurs floreixents civiropa pren un caràcter propi y deslligat de lisacions, y sa tradició ariistica s'anà esvatota influhencia que no sigui la del medi hint suaument xuclada per las corrents des«perior cultura que l i arnbavan d'Europa.
ambient en que's desenrotlla.
Se desenrotlla, com el gólich, en tres pePochs son els mobles que del primitiu art
ríodes diferents, que caracierisan perfecta- americà's conservan, mes ab tot, en el Museu
ment son procés evoluiiu. El primer, nome- nacional de Washington se'n poden admirar
nat bisanti-alarb per la influhencia que dit alguns exemplars, entré is que son remarcaart exercí en sas primeras creacions, té com bles, particularment, unas cadiras simulant
a model al superb y ünich monument cone- formas animals, ab l'espatller molt inclinat,
gut ab el nom de Mezquita de Córdoba. En lo que fa creure que son us era més avial d
son segón període's mostra ja complenament de llit que'l de setial.
original y despullat de la influhencia del b i Una poderosa reacció envers l'antiguitai
sanii, essentne son monument caracierístich té lloch al arribar ai sigle xv, donant per rel'Alcàzar de Sevilla. El tercer, representat sultat la decadencia y subsegüent desapariper l'Alhambra de Granada y nomenat mo- ció del art gólich, naixent en son lloch. ab
resch, sembla més aviat obra de íadas que forsa y esclat esplendorós, el Renaixeroen'd'homes, ja que sos estucats, ab sas llasse- maravellós moviment artistich, época de fe-
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bre creadora, en la que fins l'ayre sembla
impregnat d'essencia d'art.
Baix sa benfactora influhencia las arts tolas assoleixen son més alt grau de perfeccionament; la imprenta comensa a ésser ja industria d'art, y'l llibre passa de las mans dél
copista y del miniaturista a las del tipògraf;
las arts del metall se desenroillan prodigiosaraent, produhintse en esmalts y orfebreria
obras hermosissimas que son verdaderas joyas, més per son valor artistich que per la
riquesa de materials empleats; els teixits, brodats y puntas tampoch se quedan endarrera,
y molt menys encara la cerámica y la vidriería, que donan mostras d'haver assolit ja sa
major edat; la fusteria també produheix obras
mestras, y en particular el moble presenta
una justesa de parts y armonía de linias, que
sa forma queda definitivament fixada perpeluantse fins als nostres días. La construcció
es altra de la qu'era, empleantse formas y
procediments que s'apartan ja obertamem
dels empleats en la fusteria pròpiament dita,
podentse afirmar qu'es en aquesta época quan
naix y's desenrotlla la ebanistería.
En

la decoració del moble s'emplean els
més variats materials; a més de la esculplura s'hi aplican incrustacions (taracea) fetas
ab varietat de fustas de colors, y fins s'hi emplean l'evori, la conxa y'l nacre; aixó, unit
al us que de las ricas fustas procedents
d'América's feya. donava al moble una r i quesa y sumptuositat tan gran, que sembla
impossible poder arribar ja més enllá.
La riquesa del moble tenía d'anar apareHada ab la de l'habitació, y per aixó'ls interiors s'enriqueixen ab tota classe d'objectes,
com pinturas, tapissos, vidres de colors, cerámica, etc., y'ls sostres de vigas desapareixen
sota'ls artcsonats que's combinan y decoran
de mil maneras, ja ab fustas de color natural, ja policromadas, ja ab daurats y aplicacions de metalls, etc., etc.
Emperò, sa mateixa exuberancia de vida
li causà la mort, puig després d'haver arrihat a las grandiosas y ben equilibradas formas del pseudo-clássich, entra en una rápida
decadencia, y al arribar a últims del siRle xvii el trobém ja en complerta descomposició degut a las llicenciositats del fantasiós barroquisme.
Alashoras esdevé un període de calma, y
sembla com si la vida artística fugis de tots
els pobles d'Europa, fadigats del gran esfors
realisat, y's concentrés a Fransa que, tota
amorosida, recull el preciós llegat aumen'antlo encara ab nous estils fills llegitims
del Renaixement; peró al arribar a las acanallas del sigle xvm, la revolució esclata furiosa amarant de sanch tot el terrer francès,
la ganiveta de la guillotina no dona l'abasta
lanta feyna com se li encomana, y l'art lot
desapareix a la vista de tan folla obra.
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La reacció s'imposava, y prompte vingué
ab l'imperi napoleónich; las art comensan a
surtir de son retrahiment, y sembla com si
volguessin arrencar nova volada creant un
nou estil que no es res més que la continuació y decadencia de Lluís XVI;
peró aquest
esfors fou com estiuhet de Sant Martí, esvahinise ab l'ultim bramul dels canons de
Waterloo.
EUSEBI BUSQUETS.

CONSISTORI DELS J0C1IS FLORALS DE BARCELONA
VERKDICTK
PREMIS ORDINARIS
Premi de la EngUntina d'or. Niím. 122. Lo Par<h.
cBarcelona venjada».
Primer accèssit. Ndra. 141. La Costa brava. «Caribdis>.
Segon accèssit. Núm. 104. De la colecció Rossello-

nesa!, la En Jaume J I de Mallorca.

Premi de la Viola d'or y argent. Niím 72 La Sacra

Expectació dels Patriarcas. « Populus quiambulabat, etc.>
Primer accèssit. Niím. 60. Sugeridas. t L a naturalesa
sugereix certas ideas bellas, etc »
Segón accèssit. Núm. 112. De la colecció Pregarias

novas á la Mare de Deu del Pi.

Tercer accèssit. Núm. ï68. Missa d'eixida. «Holocausto.
Premi de la Flor Natural. Núm. I I I . Idili. <Cánlich
d'amor, cántich de vida>.

Primer accèssit. Núm.

110. L a Balada de las Festas.

Segón accèssit. Núm 166. La nit ab els pastors.

Tercer accèssit Núm.
€A

137. Vostre jardí y l meu hort.

vos».
PREMIS EXTRAORDINARIS

Premi de la copa artística ofert per lo Consistori á
la mellor composició en prosa. Núm. 37. Marinas.
«Tros de novela 1.
Accèssit. Núm. 123. L'Antonia. «Figura».
Premi del Eminentissim y Reverendissim Senyor
Cardenal Bisbe de Barcelona. Núm. 94. Enfilall. €lmpressions».
Primer accèssit. Núm. 89. IJI nostre pa. «Da nobis
hodies.
Segón accèssit. Núm. 8. Brot de passionaria. «Anyorament».
Premi de la Lliga Espiritual de Nostra Senyora de
Montserrat. No s'adjudica.

Barcelona, 21 d'abril de 1903 —Joseph Franquesa y
Gomis, Joan Maragall, Marti Genis y Aguilar, Frederich Rahola, Pere Vidal, Victor Brossa y Sangermán,
Antoni Bori y Fonlestá.
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SENZILLAMENT

Els fulls mitj closos de las persianas deixan entrar branquillons gemats d'arbres fruyters, irisant y destriant la llum matinal.
La iglesieta, baixa de sostre y modesta
d'aspecte, semblaria una catacomba, una
cripta sagrada, si'ls raigs de sol, tot just eixit
del horitzó, no passessin per las fínestras laterals, alegrant els sants de fusta y las puntas dels altars ab reflexes melancólichs. La
Primavera radiant hi fa entrar borrissols de
fruyts no-nats, algún papelló perdut y perfums violents que, barrejantse ab els dominants d'encens y cera cremada, s'apoderan
lentament dels sentits dels fidels.
Els fidels son tots els noys del colegi en
quina planta baixa hi hà la capella. Han matinat molt pera estar confessats a l'hora, y,
encara mal desvetllats, recorren la gran casa
procurant fer silenciosos sos passos, contenint a duras penas las corredissas a que se
senten inclinats, parlant baixet ab afectada
modestia y buscant padres que'ls vulguin
sentir al confessionari. Si'ls confessionaris ja
están ocupats, s'agenollan als peus del capellà en un reconet del chor, y en la penombra
aquells grupos extranys se dramatisan pels
gestos d'absolució del representant de Christ,
que sempre perdona.
Adcmés. al cap d'avall, cap a la porta, a
plena ombra, hi hà un grupo quiet, de devotas jovas y vellas. Las vellas hi venen el dia
deia comunió, com tots els altres dias del
any, pel vici d'ohir missa; las jovas asisteixen a las comunions mensuals, haventse primer rentat la conciencia en un'altra iglesia
per por de que'ls padres confessors dels x i cots grans se malpensin cosas que las farian
enrojir molt.
Y comensa la missa, ajudada per dos noys
que's posan un mocadoret brodat sota'ls genolls cada vegada qu'han de cambiar de
lloch, no fos cas que s'embrutessin els pantalons negres del uniforme.
Avans de la elevació, un padre que sab de
música s'asséu devant del armonium, pera
fer mírits pel titul d'organista del colegio
ab qu'cstà decorat. Las melodías indefinidas
que modula son ben aviat acompanyadas pel
cant d'un jove, dret al seu costat. Una veu
de tenor, ben plena, dominant l'armoniun.

complertament indentificada ab l'esperit de
las cansons que son com un comentari de la
cerimònia, fa vibrar a las devotas jovas ah
una emoció indefinible, a la que s'entregan
ab remordiment, com una cosa culpable... y
vibran sobre tot quan s'acosta la trans-substanciació y quan, tot cantant, el tenor s'agenolla pausadament, donat aquest moviment
a sa veu un tremolo especial:
Puertas de bronce
del templo tanto,
abrios ya...
abrios ya...

El cant, interromput pels drinchs de la
campaneta, sura sobre'ls caps silenciosos ab
tot l'encant de las cansons bíblicas, de las
apassionadas estrofas del Rey Sabi a la Sulamita... Ne té tota la incoherencia, tot l'ardor primitiu, tot el misticisme erótich.
Es escoltat ab els caps que las mantellinas
aureolan de blonda, entre'ls fulls dels devocionaris, ab els genolls a las fredas rajólas,
y ab la mà al pit, més aviat pera contenirne'ls forts batechs que pera fer sanclus. Fins
quan tenen a la boca la Santa Forma, que's
disol en la saliva, quan la emoció's beatifica en graus de nirviositat extrema, la caricia
del armonium y'l cant a las orellas es un altre excitant que las arriba a corpendre.
Mentalment, aquellas exaltacions s'adressan al Salvador, cada dia més humanisai.
materialisat casi en las devocions del Amor
Hermós y del Sagrat Cor; peró, en realitat,
qui las fa somniar a las hermosas devotas es
el jove tenor.
Y ell ho coneix, sent ben bé que sols els
seus cants fan nutridas las comunions del
colegi, y per'xó's cuyda la veu y's perfecciona en la música... Y ' l primer dijous de cada
mes se lleva demati, s'empolayna, y ab un
plech de solfa a las mans se'n va a la capelle
ta. No canta pas per devoció, ni perque'l for
sin: fa alguns anys qu'ha acabat els estudis
y encara més que se li han esborrat de la me
moria las oracions ignocentas qu'estava ave
sat a mormolar. Ara ni mecànicament las
sab enr, s'entrebanca quan vol senyarse poch
a poch, y no creuen res. en res absolutament de lo que no veu. S'ha espabilat mol'
desde que no va a estudi.
Una devota hi hà que ja no tracta d'enga-
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nyarse a si mateixa: sab ben bé qu'estima al
cantor y no al que inspira'ls cants. S'ha entregat a aquell amor ab tota la ingenuitat de
la seva passió heredada. Es tilla d'una bona
senyora que té molt mala anomenada, tot
perquè viu separada del marit. Diu la gent
qu'estimav» massa y per'xó'l seu home la va
deixar... ,iqui ho sab> Joveneia com es la
noya, n'ha tingut molts de disgustos per lo
que passa sa mare. No es pas guapa: té una
lieljesa especial, reveladora d'una aplitut i n nata pera estimar, y més encara pera sufrir;
Tacaban de desgraciar grans desitjós y cremadas que té a la cara.
Ab tot, aquell xicot l'ha estimada, ha anat
a ella inconscientment atret, sens endevinar
el ñnissim esperit que l'anima, que la fa fisi"
cament bella, fins a través dels nombrosos
defectes de sa cara y de lo mal format de
son cos.
Relacions ignocentas, peró potser massa
fondament sentidas, pera la edat d'abdós...
fot consistía en mirarse quan se trobavan,
en acompanyarse quan podían y en escriures
quan els n'hi venia l'atreviment, si havian
estat forsa temps sense veures; canas sens
adressa ni firma, semblavan quartillas esgarradas d'una novela de cor, y eran fragments
veritables de cors vius. En las despedidas
nocturnas, ab els petons, se feyan als llabis
y a las gallas clapas blancas que tardavan
a esborrarse, perque's besavan ab forsa, com
els pans al forn.
Quan comensava a conéixerla, va haver
d'abandonaria. A casa seva s'hi van posar
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de cap y de peus pera que la deixés, basant la
seva oposició en els mals precedents de la família; y ell va resignarse, sense deixar d'estimaria. Va cedir una mica per timidesa, y
també per sentit pràctich, per comprensió de
las cosas.
El convenciment havia d'ésser més difícil
d'entrar en l'esperit d'ella; mes, ajudant
prédicas, arribà a consolarse superficialment.
Ara, quan se troban, forsan llurs actituts
per'aparentar serenitat, se refugen las miradas pera no trahirse, y cada sacudida de
aquestas es un excitant pel trevall intern
qu'en sos esperits se fa.
Apendre una ciencia en un sol llibre 0 ab
un sol mestre, es volerla ignorar. Per aixó,
quan ell hagi sentit l'amor en molts esperits, s'afinaràn las sevas facultats d'estimar,
y'l recort de la primera, de la iniciadora, boy
ignorada perquè sols la recordarà com objecte d'amor, sobrevindrà inconscientment a
cada desengany, a cada topada ab una realitat crudel; y alashoras lo tràgich, que l i va
fer por quan era jove, li semblarà l'única
solució pera redimir un erro.
Qui sab quàn finirá aquest drama que
semblava un idili comensal en la capella
baixa, als primers raigs del sol ixent y entre
las vibracions de la cansó que feya d'epiulami:
PuerUs de bronce
del templo samo...

VÍCTOR OLIVA.

CASAS DE CARRETERA
C u i t blancal y humils, casas petilas
Hayranl en ple cancell el blat j l'herba;
ab llit dintrc'I quartet que guayta 'Is plàtans
y cobrellit ab fruyts y flors d'estampa,
y una Verge ab el Noy, ben ignocenta,
dintre un ninxo petit, d'un blau blavissim.

escoltant per las portas milj o be nas
el tranch-catranch del carro qu'arrossega
al carreter dormint com una socal...

Casas blancas y humils... V quina nyonya,
y quin tancament d'ulls guayiant per dintre;
grogors de sol, al cant de las cigalas,

Casas blancas y humils per l'altra porta

doneu al caminant que passa, os mira

gnaytant l'hort conreuhat, el pou de l'aygua

y, carretera enllà, pensa en vosaltres.

y un banch de pedra tosca sota parra;

JOSEPH LLÍOHART.
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_ AJUNTAMENT PERA NOSTRA CONVALESCÈNCIA
UÉ diriau vosaltres d'un y aném perdent la costúm política de fer
home sà, fort y robust, vida propia, interrompuda violentament, esque trobantse segrestat perant el jorn de nostra autonomia pera repénen una masia's fes el drela. Som l'home segrestat qu'espera'l jorn
següent rahonament?: de sa deslliuran«a per'alimentarse y pensar.
«Soch fort: ¿de qué'm Y vindria'l jorn de nostra llibertat, y'ns troserveix ma fortalesa? baria dèbils de tal manera, que no sols foNo puch emplear mas ram inútils pera la vida, sinó que'ns repenenergías en res, no drianelsaliments que ingeríssim per'adquirir
puch trevallar. Esaixis forsas.
que ma7fortalesa es inútil: donchs d'avuy
Ho tenim dit moltas vegadasrsi'l govern cenendevant no pendré cap aliment. Soch sà: tral fos més politich, pera derrotar als partits
¿de qué'm serveix ma salut? No puch em- autonomistas no hauria de fer sinó concedir
plear mon vigor natural a favor dels demés. l'autonomia a las nacionalitats ibéricas. Ab
Es aixis que ma salut es inútil: donchs d'a- ella vindria un periode de malestar y de flavuy endevant no vull pensar més ni tenir cap quesa que'ns faria, quan menys, desitjar
més idea.»
l'estat actual. Fixeuvos en els aucells: enga¿Qué diriau vosaltres d'aquest home? D i - biats ayman la llibertat, y extenen las alas
riau qu'es un foll; diriau que, en espera del aixis que se'ls obre la portella: peró quants
jorn de sa deslliuransa, deu mantenir fort son canaris, inhàbils pera volar, van a raure a
las potas del gal, si no tornan prests a la
cos y sà son cervell.
Aquest es el cas de Catalunya. Segrestada gàbia!
en un Estat per mans foranas; per forsa i n Avesats els catalans a que Castella pensi
closa en una familia en la que. entrada per politicameni per nosaltres, ens limitém a
voluntat, potser (no ho aseguro) hi trobaria protestar quan s'escàu molestarnos una disalgún goig, no pot aplicar sos esforsos y s'ha posició qu'ella'ns dicti. Y en l'art de protescreuhat de brassos. Catalunya es folla. Per tar hi som mestres. Som mestres en la reésser folla pot curar. Son las nacions imbè- posta. Y de mica en mica hem anat adquicils las que no tenen cura.
rint la maestría en la indisciplina, resultat
Aquest estat d'abandón en que Catalunya natural del estat d'extranys que tenim en la
s'es deixada ella mateixa, té cura reprenent confecció de las lleys. Indisciplina que, si ht
sa vida en iot alló que li sigui possible, fins ha encoratjat l'esperit individualista de nosarribar ahont la inierdicció de la lley caste- tra terra, ens ha fet perdre la cívica virtut de
llana hi ha aixecat la barrera de pas. Més la solidaritat d'acatament a las disposicions
clar: la lley catalana no pot aplicarse perquè generals malgrat ens molestin, ans bé trola tiastellana, general a la península ibérica, banthi en la molestia l'esperó que condufora Portugal, ho impedeix: peró ningú pot heix a aportar nostra personalitat al esperit
impedir que la lley catalana's fassi. Se'ns de las disposicions a venir, pera ferio pro.
pot impedir que la llengua catalana sigui gressar y humanisarlo.
oficial, peró no per aixó deixém de parlaria
Mellor que mestres en la protesta, en la
entre nosaltres y cultivarla literaria y filosò- resposta y en la indisciplina, deuriam tracficament. ¿Per qué. donchs. Catalunya ha tar d'ésser mestres en la organisació. Y no
abdicat de sa facultat de pensar política- espanti aquesta paraula als radicals que sament?
ben bé que fins quan se parla de desorganisar
Estém entregáis a un terrible laissez /aire. l'actual societat, se suposa una organisació

JOVENTUT
posterior sense la qual la vida social fora
impossible.
•
Mestres en la organisació y en la vida política com ho fórem un temps. Y pera esserho,
110 hem de pensar com ilusos que qualque
dia serà bo pera rependre nostre esperit.
Hem de pensar, al contrari, que no hi há res
com la pràctica continua per'arribar al domini d'una art. Práctica que comensada
avuy dia, en que las passions no's farian
seiuir perque'l guany material de las personas fora nul, podriam feria en regions enlay
radas en las que res ens destorbaria.
Kn una paraula, s'imposa que Catalunya
constituheixi son Parlament, ahont s'hi elabori la vida catalana, fins allá hom ho permetin las lleys castellanas, prenent sas resolucions en iots els ordres socials, talment
com si s'anessin a aplicar.
Emesa ja la idea, avans de passar a sa
exposició, cal que'ns demaném una cosa:
-fora legal la existencia d'aquest Parlament-Jo entench que si. La idea es perfectament
viable en la realitat. Las lleys naturals ens
apoyan; las positivas no'ns ho impedeixen.
lïstà en la lógica verdadera de la lley natural que cada personalitat se reguli a si
mateixa, que cada sér atengui al seu desenrotllo y's preocupi de sa perfecció, baix sanció de mort si aixis no ho fa. Catalunya, entitat natural, té, donchs, el dret y la obligació d'elaborar sa manera d'ésser atenent al
cultiu de sas qualitats y a la ordenació dels
seus organismes. La existencia del Parlament català fora complertament legal dintre
ia Hey natural; la infracció d'aquesta comentaria allá hont s'impedis portar a las vias
de fet las decisions presas per aquell, y
ayial infracció no seria pas comesa per nosaltres, sinó pel poder central.
Atenent a la lley positiva, no trobém en
ella cap disposició que impideixi la constitució del Parlament. Cap regulació de la Cons'uució ni d'altra lley castellana'ns impideix
a nosaltres els catalans estudiar la nostra
"ey, recullintla desde que caygué en desús
Per la intrusió forana y fentla evolucionar
nns a nostres dias; res ens priva a nosaltres
"e discutir una lley, analisarla y votar la
que creguém més convenienta y catalana
Pera us de nostra terra; res ens priva als ca|alans d'establir un presuposl de gastos e
•ngressos del nostre terrer; res ens priva de
discutir cada aconteixement que tingui lloch a
Catalunya y buscarla manera d'encaminarlo
•J qu en bé d'ella's solucioni. Per altra banda. essent l'Autonomia una forma complerjament legal, que pot predicarse en tot cl
erritori de la península ibérica, complertaroent legals son els ensaigs que d'aquella
'oi-ma's fassin.
-Ningú pot privarnos a nosaltres, per exem-
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ple, de fer totas las hipótesis que creguém
convenientas pera esbrinar las modificacions
successivas que la lley d'hereu o la de senyora y majora haunan sufert ab el temps a
Catalunya si s'hagués aquesta governat
a ella mateixa, fins arribar a presumir lo
qu'haurlan esdevingut aquellas lleys avuy en
dia, si haunan cambial 0 no haurian cambiat. Ningú'ns pot privar a nosaltres d'estudiar la contribució que podria rendar Catalunya, y per lo tant els gastos que psra sa
subsistencia y melloras podria fer, seguint
un procediment distint del de Castella que
promóu gastos y després lleva las contribucions siguin o no injustas 0 possibles; y un
cop fet aquell estudi, ningú ni cap lley ens
priva ni'ns pot privar de consignar en números aquellas cantitats y fins de passarne nota
als governants castellans pera ilustrarlos en
la materia. Ningú'ns pot privar ni'ns priva
de reunimos els catalans de totas las ideas y
partits, pera discutir els aconteixements
qu'en nostra terra's desenrotllin, tals com
vagas, conflictes entre'l capital y ' l trevall,
carestías, excessos de productes, etc., y meditar las solucions que convindria pendre si
en nostras mans estigués el portarlas a la
pràctica.
Complertament legal fora la existencia del
nostre Parlament. Si alguna cosa d'ell pogués ésser punible, en tot cas ho (ora'l nom.
Nomenantlo, en lloch de Parlament, Comité
del Bé Calalá, o Ajuntament pera nostra convalescència, la petita discrepancia ab l'esperit de la lley castellana, que's paga de las
páranlas, queda solventada.
Contestada la pregunta que'ns haviam
fet, de si seria legal la existencia del nostre
Ajuntament, y contestada en sentit afirmatiu, analisém ara las ventatjas que la seva
creació aportaria a nostra terra.
Abstractament las hem enumeradas en l'apart anterior; aném a ferho ara concretament.
1. " Adquisició de la costum política.
2. a Revifament del esperit de la lley catalana condormit.
3. " Avensament y estalvi de feyna pera
nostres successors.
4. a Manifestació constant de la nostra personalitat.
Fixemnos en cada una d'aquestas ventatjas.
/ .* Adquisició de la costum política
Hem dit que'ns aportaria l'adquisició de
aquesta costúm. Kn efecte: a copia d'anys y
més anys de veure que la nostra veu no arribava fins al govern central, desitjosos de viure, com bons catalans que no podiam menys
de sentir tal desitj, allunyarem de mica en
mica nostras activitats del regne moral poli-
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lich, ahonl las hi era vedat entrar e influhir,
y las aportarem al trevall material, desitjosos d'aplicarlas a quelcóm que pogués ésser
Útil. Aquesta decisió hauria sigut la mellor
a pendre, si no haguéssim també pres la de
revolta constant, que nohem per'xó oblidat,
y d"aqui la nostra indisciplina y'l nostre individualisme forsas vegadas mal encaminat.
Fou la mellor a pendre donada la situació
política de Catalunya. Castella, qu'oposaría
totas las trabas a que dins del Estat Catalunya hi manifestés el seu esperit, no n'oposaria cap, ans al contrari veuria ab bons ulls
que aquesta's convenis en sa servidora elaboranthi'ls productes necessaris pera sa vida.
Com altra Roma, Castella un jorn potenta y
avuy en disolució, a la que ha arribat sense
deixar la civilisació d'aquella, era necessitada de graners, y Catalunya, que com a entitat superior no podia consolarse d'ésser dominada, tractà de sobreposarse y ho logrà
fenise l'alimentadora del reste del Estat. El
dedicar anys y més anys las nostras activitats a aquest ordre purament pràctich, ens
ha fet aborrir molt més de lo que ja per naturalesa propia aborrim tot lo que's manté
en el regne ideológich sense resoldres en una
aplicació a la realitat. Y d'aqui'l nostre despreci per la política que, posada en mans de
un poble alarb d'origen, no tenia ni té altre
aspecte que'l d'un encadenament barroher de
silogismos y sofismas que com bombollas
d'aygua y sabó esclatan aixís que hi tocan
els dits de la realitat.
Fins avuy dia, en que'ls medis de comunicació eran escassos, la protesta contra Tesperit petrificador del dominant, al ques'engreixava ab productes, era suficienta pera mantenir sá nostre esperit de progrés, nostra ansia
de mellorament. Peró avuy en día, haventse
facilitat las comunicacions de modo extraordinari, no n'hi hà prou ab la protesta pera
no morir: es necessari viure, y pera viure cal
fer actes de vida.
No'ns podém desfer de la protesta, qualitat
hermosament catalana, y no'ns en desfarém.
La mantindrém enviant nostres representants
al Parlament castellà pera que allí s'hi asseguin, no fos qu'oblidessin qu'existim, pagats com están de la seva no-exisiencia. Peró
ensemps hem de fer actes de vida, hem de
tornar a rependre nostre interés per la causa
pública, hem de discutir entre nosaltres las
nostras conveniencias, hem d'adquirir la costum política. Y aixó ho lograriam ab el nostre Ajuntament. En el Congrés castellà,
quan s'hi debaten qüestions que no afectan
a Catalunya, no'ns hi interessém. com es natural qu'aixis sigui; quan s'hi debaten qüestions que'ns pertoca resoldre a nosaltres,
Catalunya sols té un torn pera fer semir sa
veu per la persona d'un dels seus diputats, y
l'interés que la cosa podria despertar desapareix al veure anorreada la voluntat nos-

ira per la disciplina d'unas majorias obedientas que diuhen sí o no ab el cap segons sigui
clatellada o bofetada la que'ls hi venti'l quefe que las mena.
En el nostre Ajuntament lots els torns els
tindria Catalunya. No seria una sola. sinó
tolas las tendencias, totas las aspiracions las
que farian sentir la seva veu en la resolució
de cada una de las qüestions. Y ho seria de
dignitat la de resóldrelas totas, cadaaendencia y aspiració, conforme ab ella: lo que
daría lloch a que'l poble'n fes una habitui
d'ocuparsen, y que'ls homes de talent, els
verdaders homes de lalent que s'hi sentissin
inclinats (no'ls vividors, ja que nostre Ajun
lament ni repartiría honors ni podría repartir prebendas) aportessin a las discussions el
seu saber pera ilustrar al poble y a l'assamblea.
Cert es que las disposicions presas no podrían aplicarse, peró constarían. {Qué per
ventura avuy día podém dir que se'n aplica
cap de disposició verament catalana^

2 ' Revifament del esperit de la ¡ley
catalana condormit.
Que l'esperit de la Uey catalana existeix, no
hi hà que dubiarho desde'l moment qu'existeix el poble català. El poble català no es pas
mort, no ha estat pas absorbit, no ha estat
pas enterrat, y per lo tant el seu cos no s'ha
descompost ni ha passat a confondres ab la
terra de la tomba. Viu el poble català ab 101=
els particularismes propis, ab el seu caràcter,
ab la seva manera d'ésser 0 personalitat. Per
lo tant, el seu esperit viu també, y una lley
elaborada a Calalunya seria de la mateixa
calitat que las elaboradas antany, tindria 1
mateix esperit. Peró no podriam afirmar tan
rodonament que tingués la mateixa intensitat o cantilat—valgui la paraula—d'esperit.
En efecte: el particularisme, la personalitat en suma de Catalunya, si bé existeix,
està no obstant debilitada per las influhencias foranas. Pensém a la catalana, peró no
tan a la catalana com pensariam si la nostra
vida o la nostra voluntat mellor, no hagués
sufert una solució de continuhitat.
Si avuy se'ns concedís l'autonomia y nosaltres dictéssim una lley, aquesta lley seria
d'esperit català y adaptada a las exigencias
modernas, peró jpodém afirmar que fos tan
progressiva, y superior a las perfectas, com
ho eran en altres temps las que dictavan nostres avis comparadas ab las de sa época y
fins ab moltas de las actuals? Me permeto
dubiarho, y en el dubte m decideixo per f e
tols els trevalls y esforsos necessaris pera
que aixis no sigui; pel bé de Calalunya ha
d'optar tot bon català.
Ab la creació del nostre Ajuntament, se"'
se necessitar pendre las resolucions ràpid*5
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a que obliga la necessitat de portar a la práctica una disposició sobre un assumpto urgent, sinó ab la serenitat dels homes que
irevallan no per'avuy sinó pera dema, ab la
iranquilitat dels homes que comensan una
lasca que saben que no son ells els destinats
a finiria, sinó llurs descendents, no'ns veuriam obligats a fer un gran esfors pera reconcentrar nostre esperit català pur, net de barrejas, y aplicarlo a la elaboració de la lley,
que quan es bona no ha d'ósser altra cosa
que una clara síntesis de l'ànima del poble.
Nostra tasca, reposada, seria la segQent:
Pendre totas las disposicions y ordenacions
catalanas a l'época en que cessaren de regir,
y, anant estudiant las épocas successivas, esbrinar la evolució que aquellas lleys haurian
sufert. Y aixis, a copia d'esforsos y de trevalls que no foran d'un dia—aixó no cal ni
somniarho, — tornant sobre lo acceptat al
menor dubte que s'ocorregués, no regatejant
atenció a la hermosa obra, matemàticament,
positivament, ens trobariam qu arribaria un
jorn en que podriam afirmar lo que foran las
regulacions catalanas darrerament d'haver
seguit son lliure desenrotllo.
I.leys teniam avuy en dia acceptadas com
a mellors entre las aitras. Ea nostras mans,
aquellas lleys avuy haurian progressat y foran encara mellors. Ab nostre Ajuntament,
anant a cercar en la font l'esperit de nostres
avis y afeginthi'l nostre en lo que té de modern pera fer adaptable aquell als progressos
actuals, no sols desvetllanam l'esperit català
condormit, sinó que'l revifariam y l'enfoninam, y sens dubte que fariam obra de progrés aportant descubenas novellas en l'art
oe regirse'ls pobles, del que'n fórem mesIres. Y mestres—no sectaris—expansius.

?•' Avensament y estalvi de feyna fera nostres
successors.
D'aquellas dugas ventatjasne resulta aquesta tercera. Si nostres antenats, en lloch de
creuharse de brassos, haguessin fet lo que dit
lueda, nostra tasca avuy en dia fora sumatnent senzilla:'s limitarla a seguir la marxa
del dia y a fer exposició a tot cl món civilisat
del nostre estat d'avens. Aixis mateix hem de
Pensar que nostres successors trobarian lleuRera sa tasca en tot alló que nosaltres ja haguéssim elaborat. Un esperit gran que guayti
""s a las últimas nebulosas visibles del perV|ndre es el qu'ha de presidir tots nostres
actes. Al reproduhirnos, siguém generosos;
00 fem fills pensant en nostra vellesa: femos pares pensant en la jovenesa de nostres
"Us. N0 engendrém un fill excitats carnal"¡ent per la fragancia deia vall que recorrém
»b nostra aymada: engendrém, si, el fill penant que serà un altre sér que gaudirà, ab
nosalire8 0 sol, la vall florida. Y al ajàurens
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ab nostra parella, cuydém de no malmetre
flors, ans d'adobar la terra pera que'n llevi
més.
No'ns acontentém ab la confiansa, de que'l
gra de blat egipci, milers d'any conservat sà
en un'ànfora, s'hi mantindrà altres tants.
Tremolém pensant que demà pot esterilisarse, y conreuhém la terra y sembremlo, y
oferim a nostres fills no unas quantas llevors,
sinó tot un camp d'espigas. Aixis temém que
l'esperit català s'esterilisi, y fem pera poder
dir a nostres fills: «Ab la vida qu'os doném,
os doném, sencera 0 una part d'ella, l'ànima
que vosaltres tractariau de donarvos al servos concedida la llibertat del vol. La mitja
arrebassada de las mans de vostres rebesavis, héusela aquí. Si no l'hem acabada, forsas punts de més hi hem fet: ni havéu d'anar
descalsos, ni havéu de comensarla tota de
nou.»
Que Catalunya, y com ella totas las entitats naturals del món, gaudirà un jorn 0 altre
la seva autonomia, no's pot dubtar. L'autonomia es progrés, es llibertat, y'l progrés fa
sa via indiferent a tots els obstacles que a son
camí hi oposi la reacció, qu'ho es l'unitarisme. Penséu, donchs, en la generació que per
primera vegada gaudeixi aquí l'autonomia, y
mediléu sobre la pesada tasca que cauria sobre'ls seus muscles. Se trobaria ab un conjunt de lleys catalanas que caldria fer evolucionar, perquè la naturalesa no admet el
buyt y el que mitjansaría entre la pèrdua de
nostras llibertats y'l conqueriment de l'autonomia, fora necessari omplirlo. A feyna tal,
que requereix gran serenitat d'esperit, s'hi
ajuntaria la excitació produhida perla necessitat d'atendre als aconteixements darrers.
Cap de las dugas feynas surtiría perfecta de
las mans dels encarregats de feria. El poble,
impacient com ho son tots els pobles en que
s'hi verifica un cambi sobtat y devant del
que's descorren unas quantas cortinas que li
permeten veure horitzons més lluminosos,
s'enlluhernaria y demanaria rápidas solucions
pera'ls problemas que més l'afectessin. Sa
necessitat de viure al dia — necessitat que
senten totas las massas pera las que sols
tenen valor els actes que percebeixen ab els
sentits,—li faria aixecar els punys enlayre
ensemps qu'esclafir la riallada de befa pels
entregats al estudi del procés evolutiu del
esperit català. Y no mancarían agitadors,
enemichs de l'autonomia, qu'empenyenan al
poble vers sa mort, valentse dels fàcils ardits
que pera dominar y conduhir las massas
saben usar els esperits migrats.
Els homes posats a la testa de nostra patria, no com a quefes, puig Catalunya no pot
tenirne, sinó com a directors, haurian, pera
surtir ayrosos de la escomesa, d'estar possehits de qualitats que, per lo superiors, no
tenim dret d'esperar ni d'exigir dels homes,
per genials que aquests siguin. Nostre Ajun-
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tament avensaria feyna pera 1 avenir, y faria
més viable l'auconotnia de nostra terra. Pensém que no iluytfitn pas per'avuy. Las causas
Krans, las destinadas a triomfar com la de
l'autonomia dels pobles, son las que's defensan pera demà. Els llits de noces no's paran
pas a la nit, sinO al demati. Pera'l grandiós
mat idatje d amor de Catalunya ab sa autonomia, comensém a extendre'ls dosers y'ls tapisos de nostres museus.

Mani/estació constant de la nostra
personalitat.
Avans que res, a Catalunya hem de tractar
de ferhi vida. Si no puguessim feria, no tindriam el dret de demanar l'autonomia, perquè lo que no viu no es. y lo que no es, no
pot ésser subjecte de dret. Hem de fer vida;
y feria, consisteix en encoratjar cada una de
las nostras particularitats propias y totas ensemps. L'encoratjament de cada una de las
nostras particularitats, fins a cert punt ja'l
fem. L'art, la literatura, la ciencia, cada una
de las manifestacions que solen distingir als
pobles y sagellan de gloria sa personalitat,
las conreuhém y enaltim. Mes això no passa
del esfors individual, no es degul a un efecte
de la solidaritat que deu haverhi en tota comunió. L'obra surtida de las mans del productor es tilla d'aquest, ningú l'atribuheix al
poble, y es just qu'aixissigui, perque'l poble
no ha pres cap part en sa elaboració. L I poble's manté allunyat d'aquellas manifestacions Deixa, ab quelcó.m de recel, que l'artista s'hi atansi, l i llevi l'esperit, y'n fassi
l'obra; peró ni s'alegra ni s'entristeix, sc
manté indiferent. Aixó es degut a que no havent els individuus assolit el grau de perfecció necessària pera la vida individual, necessitan d'un punt d'unió de miras, de quelcóm
qu'atregui l'atenció general pera ferne una
atenció única, y per lo tant una personalitat
digna y superior, ja que sabém que l'atenció
es lo que distingeix als sers superiors dels
inferiors.
Avuy dia, l'atenció del poble divaga, v's
dirigeix vers extrems a voltas no sols diferents, sinó antitétichs. Un nombre incalculable de partits s'han fel amos del poble, pera
portarlo a combatre, y quan la lluyta es empenyada, no té pas lloch al costat del poble
pera que aquest ne pugui participar y fersen
càrrech, sinó lluny d'ell, en unas Corts que
tot ho tenen menys el carácter popular ab
totas sas diferenciacions, en las que no's
discuteixen assumptos generals que interessin a tols, sinó qQestions personals, la eterna
qüestió del fume lloch que hi vull ésser. Y ' l
poble, cansat d'esguardar al buyt, s'ha distret
y dividit prenent part la petita minoria d'ell

en aquella lluyta de personas que degrada
y embruteix.
El nostre Ajuntament resoldria las qüestions al costat mateix del poble a qui inicressan; el poble mateix fora'l que las discutiria. Lliures com cstanam, per nostre
carácter y per las circunstancias de las lluvias personals, que a res conduhirian entre
nosaltres, essent las caixas nacionals buydas.
se discutirían Ls ideas, y no hi hauria ningu
qu'en la discussió no s'hi vegés interessat,
ni's sentis joyós d'aportarhi la seva opinió.
Altrament, podent funcionar nostre Ajuntament ensemps que las Corts castellanas
disculinthi'ls mateixos assumptos del dia que
tinguessin relació ab Catalunya, vindria a
ésser una especie de comissió informadora
y de critica que constantment diria al poder
central quinas son las nostras opinions y
quin el nostre judici de las decisions per ells
presas. Tot lo qual fat ia que l'atenció general
de Catalunya's fixés en ell. acoblant las diferentas personalitats d'ella y fentne una dc
ferma, potenta y serena que's manifestaria
constantment; manifestació de personaliuil
qu'es el mellor acte de vida, el principal que
poden fer els individuus y ' l que conduheix a
la llibertat, donchs las mans dels tirans, punyentas sobre la esquena dels individuus
febles, devenen febles a son torn enfront dels
individuus que's manifestan y respiran a
plens pulmons els ayres de la vida.

La idea emesa, al poble toca ' I feria seva.
Vulgansinla las publicacions autonomistas,
imprimintli'l sagell de sa propia personalitatMeditinla'ls sociólechs y'ls pensadors cala
lans, analisinla las entitats que tenen per
finalitat conquerir cl bé de la terra, y a tots
preguém ens comuniquin sas observacions.
Per nostra banda estém disposats a escamparla per tots els indrets de Catalunya ab
conferencias y articles.
Creyémque la idea es vital pera Catalunya,
y no decaurém en la tasca de portarla a la
realitat. Si quelcóm hi há en ella de perniciós pera nostra causa, qu'aixis ens sigui dit
per qui aixis ho entengui y's tingui per bon
català.
No som sectaris, n i , per lo tant, apassionats. A tots escoltarém; a tots els que's presentin domant per sant y senya: «Visca I Autonomia de Catalunya!»
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EL CANTAYRE
Jo desde'l niu
hom tothóm riu,
senlo a n'el món
com juga a viure.
Y aixó'm fa riurel

Qualsevol vent
se'ls ne du a tots,
a vins y a morts,
que iots son borts!

3OI
que ni serveix
per donà als porchs.
Y sent sol, forsa content
vaig fent via en ma orfanesa,

Y se'ls ne du
com frnyt madú

puig en somnis de Bellesa
no hi arriba may cl vent.

JACOBUS SABARTKS.

F A R I A , DE JOSEPH
PIN Y SOLER
Al ¡nteligent y disiingit editor vilanovi en
J. Oliva y Milà, devém els aymadors de las
lletras catalanas la publicació del llibre d'en
Joseph Pin y Soler que porta per titul
Vana.

Baix tres aspectes diferents podém examinar la nova obra: per las consideracions
que's deduheixen de la carta A l Editor (prólech), pel valor literari del articles que la
forman y per las sevas condicions materials.
La carta A l Editor, magnifica página de
prosa catalana, es un encertat quadro, en el
qual se pinta, ab sobrias y justas pinzelladas, l'estat actual de nostra cultura. Y no es
qu'en Pin sigui un esperit pessimista, res
d aixó; peró per motius que ocuparían massa
cspay si'ls exposéssim tots (per altra banda
seria cosa ridicula que nosaltres tractéssim
d'exposarlos per compte nostre haventlio ¡a
íet ab tanta trassa l'ilustre escriptor), las
conseqüencias deduhidas de la esmentada
carta, respecte a la vida de la literatura a Catalunya, no son gayre falagueras.
El nostre medi sols es favorable al conreu
de la literatura quan aquest conreu no passa
des/ior^per possehir el conreuhador bens
propis de fortuna o per dedicarse ademés a
un' altra professió verament lucrativa. En el
primer cas no corre altre perill que'l d'ésser
considerat pels homes práctichs cota a gandul
(sense tenir present que costa més escriure
un mal article que despatxar una lliura de
c'grons). El perill, en el segón cas, consisteix
en que li diguin ximple, somnia truytas, inteleclual, sabi, etc., al obsessionat per la herél'ca dèria de las lletras. Y com diu molt bé
en Pin y Soler, «l'art es exclusiu, saturnia,
se nudieix dels fills per ell engendrats, reclama una atenció sostinguda, y l'adepte que
shi consacra, no tenint assegurat lo modo
de viure, sia per un Mecenas—Horaci—sia
a la presó —Cervantes—produhirá forsgsa't'ent feyna inferior a la que produhina si
'^s contingencias del que viure no l i llevesSln la calma indispensable pera portar a bon
'erme obras seriament estudiadas».
La qüestió no pot ésser plantejada ab més

exactitut. O ab el comers 0 ab la literatura.
Y l'home pràctich escullirá sempre'l primer,
perquè de la segona (aixó si val molt), podrá
treuren cert renóm dintre sempre d'un cercle
limitadissim, peró may o quasi may el més
petit guany. Y no pot negarse que hi hà
moments en que's troba ridicula la tasca de
fer ari per amor al art.
Aquest es, ara per ara, l'estal de la vida
literaria a Catalunya. Qui lrobi'1 quadro
carregat de tinta negra, que passi balans a
fi d'any y quedara convensut de que no
ho es.
En Pin y Soler que, com hem dit avans,
no es un esperit pessimista, termina'l prólech portant la qüestió a un altre terreny,
més agradós y enlayrai, peró que no desn uheix la primera impressió produhida. Diu
(pera donar una noia optimista y consoladora), que ja son passats els temps exclusivament poétichs, afegint que «las fabulacions
seniimentalistas, las obras d'imaginació, ja
no deuhen ocupar lo lloch que fins ara ocupavan, y sobre tot ja no deuhen ser estudi
preferent d'homes qu'hagin passat la edat
dels versets a Chloris».
Potser tingui rahó l'eminent novelista,
peró .. ens estimém més rebutjar sos arguments. Cada dia que transcorre 'ns ensenya
que la literatura es cosa tan seria com la
que més pugui esserho, y que'ls seus temps
no passaran may. P'em Historia, com diu en
Pin, peró no abandoném per'xó la Novela,
es a dir, la literatura. La segona no danyarà
a la primera, ni l i posará entrebanchs, ans
al contrari, l i serà profitosa y li servirà de
complement y ajuda. Mossèn Jacinto Verdaguer, per exemple, ha prestat al Catalanisme, ab sa obra literaria, serveys tan preuhais com els dels més abnegats politichs
de nostra terra.
Y per altra banda, fins devallant al terreny
poch agradós de \a práctica, ino sab tothóm
que la Historia feta ab sinceritat y entusiasme, ab noblesa y bona fe, no ab miras de
profit personal, estan poch lucrativa com la
mateixa producció de la Novela a Catalunya?
Coneguda'ns era gran part del llibre d'en
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Pin, per haver aparegut els articles, quadrets
e impressions de vialje que'l forman, en diferents periòdichs y revistas de Catalunya,
honorantse JOVENTUT ab la publicació de la
satirica fantasia egipciaca Tanquéu les porles,
un dels més originals fragments del llibre.
En Pin y Soler, en son darrer llibre, es
l'escriptor de sempre, sens dubte 'I mellor artista del llenguatje que possehim entre'ls
conreuhadors de la prosa. D'estil elegantissim y flexible alhora, la seva prosa porta'l
sagell innegable de tota prosa literaria: el sagell de la llima, sense'l qual ni la prosa es prosa ni'l vers es vers. Els escrits d'en Pin tenen
la racililat difícil de que parlava'l poeta llati:
la facilitat aparent lilla del trevall y la correcció, l'única facilitat que deu admetres en
bona literatura. Aquesta facilitat aparent de
la prosa d'en Pin, fa exclamar a qui no veu
més que lo exterior de las cosas: «Quina
prosa tan senzilla! Qué poch l'haurà haguda
de corretjir son autorl» Y aixó demostra,
més que cap altre argument, las excelencias de la prosa llimada, puig semblará sempre més espontània y fàcil que la prosa i n correcta, qu'arriba a la llum pública sens
haver sufert el contacte del artista. Y encara
hi há més: per una d'aquellas contradiccions
que tant sovintejan en l'art (y que ' I lector
ens permeti la digressió), la prosa barrohera,
gens trevallada, del escriptor natural, semblarà també sempre més dura, seca y torturada que la llimada per l'escriptor artista.
Si del aspecte extern del escriptor (aspecte no obstant lligat Íntimament ab la visió
creadora) passém a l'ànima del artista, ens
trobarém qu'en Pin y Soler es un autor
complert: dramatich y cómich, sentimental
y festiu, refinat y popular. Sa cultura es extraordinaria, y es innegable son bon gust en
la elecció dels assumptos y llur desenrotllo.
A nostres lectors (sens adonàrnosen els hi
anavam a descubrir un xich tart a en Pin y
Soler) devém recomanalshi que llegeixin el
llibre: que llegeixin Lo goig dels pobres. Los
prohoms, L'esclop a la finestra, Recorts del
Rhin alemany, Rosa mística, B i l l i Hayden,
rey deis clowns, etc., y sobre tot l'incomparable y humanissim Agro romano, y un cop els
hagin llegit, quedarán fermament convensuts de que son dignes de qui escrigué La
Familia dels Garrigàs, Jaume yNiobe, las tres
mellors novelas catalanas de nostre temps.

Hem dit, al comensament d'aquest article,
que pailanam de las condicions materials
del llibre y ho farém ab pocas paraulas. Varia es un exemple de que la estampería catalana avensa a passas de gegant. Per son
format, tiratje, cuberías y paper, el llibre
eixit dc cà 1 Oliva'ns dona idea de las edi-

cions fetas a Anglaterra y a Alemanya, paissos ahoht las arts del llibre assoleixen envejable celebritat. Avant, donchs, pel cami
de la cultura catalana!

NOVAS
v Després d'una temporada de propagandas
febrosas, en las que, més que l'entusiasme,
hi ha preponderat l'aixelabrament, multiplicantse en ciutats y pobles els meetings, y las
prédicas més exaltadas, y 'Is insults, diumenge's celebraren las eleccions de diputats a
Corts, haventhi hagut una votació nodrida
com may.
Per una gran majoria triomfaren, cn nostra ciutat, els republicans; y cn nom de la
república, y de la massa que la proclama
ardidament, Barcelona estará representada
en el Congrés del Estat pels forasters Salmerón y Lerroux, que tindrán a sos costals a
dos politicayres catalans com en Vallés y
Ribot y en Junoy, y al obrer Anglès que no
passarà de figura decorativa.
El regionalisme pogué treure triomfants a
dos de sos candidats, que son l'Albert Rusiñol, president de la «Lliga Regionalistai», y
en Lluis Domènech, un dels homes que consliluhiren l'Assamblea de Manresa hom se feren las Bases del Catalanisme.
En els demés districtes de Catalunya'ls
autonomistas no han perdut del tot cl plet,
havent triomfat, segons els datos que's coneixen al entrar en máquina aquest número,
en Rius y Torres per Mataró, en Soler y
March per Manresa, y en Francisco Albò
y Marti per Olot. Veurém si resulta aixis.
Si creguéssim en el sufragi universal ia'
com se practica, hauriam de dir que la voluntat del poble no ha permès que triomfessin els demés candidats autonomistas:
peró creyém que més que la voluntat del
poble, avuy sugestiona!, ha sigut la voluntat
dels ambiciosos la que com sempre s'ha imposat; y ab la d'ells, la dels autonomistas
mentida. Exemple'ls carlins que dihentse
regipnalistas han presentat a n'en Mella, u"
f o r i t e r d'un'altra regió. Exemple cn Vallí5
y Ribot, aqueix català que preconisa la causa
de Catalunya y conscientment li fa tort,
aqueix autonomista que preveyent el trioml
del autonomisme en el districte de Grano-
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llcrs-Badalona, ahont nostre company Mone- demptors ideals. L'exemple d'avuy diu ben
gal lluytava ab una gran ventatja sobre'l ca- clarament que cal lluytar, primer qu'ab els
cich o d i ó s , hi presentà a darrera hora un fe- farsants de la política a qui hem de deixar
deral de doublé, acompanyat del catalanófob que consumeixi sa propia corrupció, ab els
Lerroux, pera restar vots a la causa de l'auto- ignorants, que quan d'aquests no n'hi hafei
nomia y donar la victoria al cacich.
a Catalunya, la maldat y'l fanatisme no regnaran sobre las masas, ni s'apoderaràn tan
Y aquest home, en Vallés y Ribot, per
voluntat del poble ha surtit triomfant a Bar- fàcilment d'ellas.
celona ab els unitaris, y a la Bisbal ab els
El poble encara necessita idolsque l'engainconscients. Y no'ls dihém inconscients a
nyin. Ahirse deixava exaltar per la febre del
uns y altres perquè s'ha distingir, com dispatrio'.crisme que'l duya a regar ab sa sanch
tingeix en Vallés. Aqui com a republicà,
els camps de Cuba. Gastat aqueix ideal, els
alia com autonomista; aqui com a noble, allá
que viuhen a costas d'ell ja no li parlan de
com a calavera. La gatada del Castell Jels morir en la guerra, sinó que sovint l'atian a
Ires dragons es eterna, y nostre poble la fru- morir en la via pública en nom d'una llibertat
hirá sempre mentres hi hagi gats que s'apro- xorca y mentidera El poble vol ésser arruiliiin de sa senzillesa pera representaria ab xat, vol ésser victima, y ho serà mentres nosmés mala fe que la representan els senzills tras ideas no hagin fel tot son cami trasmucóniichs de Romea. Previst ho teniam y dant el regim de las nacions.
no'ns extranya.
Fem, donchs, nostre cami sense desdir en
El triomf dels republicans no s'ha limitat
nostre empenyo, que al cap y a la fi ben clar
a Catalunya. A Madrid, Valencia, Zara- ho veyém que cada dia som més.
goza, etc , la majoria que'ls republicans han
obtingut es inmensa, y las futuras Corts tal
volta resultarán periílosas pera l'actual siDigne de visitarse es l'aplech de quadros
tuació si no apela a un estat de forsa. L'obra qu'en P. Torné Esquius té exposats a Ca'n
del agitador Lerroux, enviat o tolerat pel
Parés aquesta setmana. Trenta son las obras
govern d'en Sagasta a Barcelona, y qu'es que hi figuran, y posats en la tasca de triar,
l'ànima del moviment republicà que se sent
difícilment sabriam per quina decantarnos:
per tota Espanya, va donant sos fruyts. Es tanta es l'analogia dels assumpios y tan
molt probable, donchs, que'l poble qu'espera
igual el temperament del artista en la mallibertat se vegi dintre de poch més oprimit
nera de tractarlos. La condició d'artista, y
que fins ara, ja per part del actual govern, d'artista que pensa y que fa pensar al sorja per part del govern que formessin, avuy
pendre la realitat en determinats aspectes,
per demà que la república s'imposés, els no pot negàrseli al senyor Torné, quin imnous ministres presidits per en Salmerón, o . pressionisme epigramàtich y punyent mossian en Lerroux, en Junoy, en Vallés, en tra ben bé una personalitat, ja que no una
lilasco Ibáñez, etc., y també en Canalejas y
gran personalitat ara com ara. Las obras
tants y tants monárquichs com pactarían ab del senyor Torné pertanyen, com queda inI enemich y s'hi passarian ab armas y bagat- dicat, a la moderna escola impressionista,
jes. Al cap y a la f i , si s'imposa l'estat de entranthi de ple per la frivolitat aparent y
forsa al obrer que vol mellorament y expan- lo càustich de son fons. En aquesta escola
sió, l'obrer se podrá convence de que no fa
s'ha educat l'autor, y'n té per lo tant els dealtra cosa que Cambiar d'amo.
fectes igualment que las bonàs qualitats;
peró per lo mateix que s'ha educat dintre
Y tot vindrà a donarnos la rahó a nosal- d'ella, y que l i ve natural, no se l i troban las
'rés. Lis héroes del actual moviment repu- grans exageracions rebuscadas de molts alblicà haurán assolit els seus fins y acon- tres. En nostre concepte son molt remarca'entat a la seva colla fent servir de pantalla bles las obras Un Jlirt passant, la Esfinx
a n'en Salmerón, que pobre home s'ha viventa de número 23, Preludiant, varis
Pres en serio lo de la quefatura y ja's vanta
retrats. La femme et le pantin, Asqué, La
de previsor fent discurso»- governamentals; pródiga. Sal y pebre, las Flors (de maig,
ademés, en Lerroux modera o no, segons li
d'octubre, primerenca y passionera), Burgeconvé, sas antigás prédicas de disolució sas, y Perquè'ns mirin, reflexant en sa majosocial.. De manera que va acostantse'l des- ria'l refinament, o mellor dit l'estragament
crèdit de tots menos el nostre, lo que vol
d'una societat que mercadeja ab l'amor tot
dir que las llissons que'l poble rebi precipi- degradant a la dona.
•arán el triomf definitiu del Catalanisme.
Lntre tant nosaltres restém impassibles,
Nostre aplauso al senyor Torné.
no deixant per'xó d'aconsellar als nostres
adeptes qu'emplehin tota sa inteligencia y
•ois sos medis en la propaganda constant,
Ha mort en Terenci Thos y Codina, un
en la fundació y foment d escolas catalanas, dels mestres en gay saber ab que comptava la
en la difusió dels nostres sans principis y re- renaixensa literaria de Catalunya. Català-
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Pujadas y Truch Jorns de dol, etc. Alguns
d'ells se distingiren extraordinàriament.
La festa havia comensat ab el cant d'un
Himne a Sani Jordi, y acabà ab el de Els
Segadors a instancias del públich, quedani
una vegada més demostrada la cultura y'l
patriotisme d' aquella maynada que ía veritable honor a nostra terra, la qual, per degrada, no compta ab tants centres d'enscnvansa catalana com fora menester.

nista de tota la vida, fou un dels precursors
del actual desvetllament de Catalunya. Residia en la ciutat de Mataró, per hont fou diputat provincial, havent trevallat dintre la Diputació per la ensenyansa de la llengua y'l dret
catalans y creació d'escolas d'arts y oficis.
Una d'aquestas escolas fundà à Mataró, com
també l'Associació Arqueológica Mataronina. Havia publicat notables estudis d'economia politica, essentne catedràtich, com
també de dret industrial, en nostra escola
d'enginyers. Sas qualitats d'escriptor y d'home honrat las recordaran sos amichs per
anys que passin. Descansi en pau.

Hem tingut el gust d'estrenye la mà del
director de la important revista madrileny
La lectura, senyor Acéval, qui trobantse accidentalment a Barcelona, ha honrat nostra
redacció ab sa visita.

El notable escriptor català en Joan Maragall ha deixat de formar part de la redacció
del Diario de Barcelona.
Felicitém de tot cor a nostre bon amich
l'ilustre poeta.

Publicacions rebudas.
Annales d'Electrobiologie et de Radiològic.
Hem rebut el darrer número d'aquesta revista que's publica a Lille, y que conté l"opúscul
dels doctors barcelonins Comas y Prió sobre
Un cas d'épilhelioma 'de la joue, traduhit al
francés, com se veu pel titul, y quin original
castellà reberem a son temps, haventne donat compte oportunament.
Discurs de gracias recitat per l'alumne Joan
Millet y Maristany en la festa infantil del
colegi de Sant Jordi, celebrada al teatre
Principal el 23 del actual.

Ab molt lluhiment va celebrarse'l passat
dijous en el teatre Principal, a cárrech del
colegi de Sant Jordi, la festa del seu patró,
executantse un programa que donà bona
mostra de la excelent educació genuïnament
catalana que's reb en dit colegi.
Prengueren part en la festa tots els alumnes, fentse aplaudir en la execució de varias
cansons catalanas, sardanas, lectura de poesías, representació del drama histórich d'en
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