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L'esperit científic i la literatura 

CATALUNYA'S troba actualment en un estat que 
fàcilment pot enganyar al qui s'aturi a mirar 

solament la superficie de les coses. Davant del gran 
moviment literari i artfstic de la nostra terra, qualsevol 
podría creure que estem definitivament integrats en la 
civilització moderna. Però si mirem més atentament, 
si profonditzem més, veurem que encara existeix, 
encara perdura el divorci entre la nostra cultura i la 
del món contemporani: i es que'l llaç d'unió definitiu 
entre la nostra espiritualitat i la del reste de l'Europa 
civilitzada encara manca d'una manera evident entre 
nosaltres. I sabeu quin es aquest llaç d'unió, aquest 
segell que marca i caracteritza tota la civilització 
moderna i ens fa falta a nosaltres? Es la cultura 
científica. 

Cada època té la seva característica, la seva marca, 
que resumeix, que sintetitza el seu esperit en una 
idea, en una institució, devegades en un objecte mate
rial. I podem dir que així com en l'Edat Mitjana no hi 
havfa cap cavaller que no portés l'espasa al costat, així 
mateix en la nostra època no hi pot haver cap ciutadà 
conscient que no vagi espiritualment armat amb totes 
aquelles nocions científiques indispensables del tot 
pera desenrotllar a llur màximum possible totes les 
energíes de la seva individualitat. 

L'esperit científic manca a la nostra cultura en dos 
conceptes distints. En primer lloc el conreu exclusiu 
de la ciencia, la cultura professional científica, està 
entre nosaltres en una gran desproporció amb la 
cultura literari a i artfstica. Es natural, i estic segur 
que a tot arreu deu passar lo mateix, que entre' I 
jovent faci més adeptes el culte de la poesfa que'l de 
la ciencia. 

La manca d'un aprenentatge llarg, dur, metoditzat 
i rigorós com el que suposa tota disciplina científica, 
i per altra banda l'importancia primordial que té 
l'innata intuició en l'art de la poesía, es causa de que 
als joves de temperament imaginatiu i sensible els 
sembli més planer i més curt el camí que porta als cims 
assoleiats del Parnàs que'l que condueix a la boirosa 
i glaçada altura en la que Prometeu arrenca treballo
sament als déus la flama sagrada del pensament trans
formador de la materia. Però aquest excés de ver
saires (no de poetes) sobre'ls altres obrers inte
lectuals, que trobem per tot arreu en la nostra terra 
i entre les files dels nostres adolescents, passa real
ment de la mida. 

Semblen un exèrcit desorganitzat en el qual tots 

els joves guerrers que hi van entrant corren adalerats 
a les avançades, seduits per l'indòmita carrera dels 
poetes que en elles marxen a llur lliure albir, i tots 
ells ilusionats d'esser nous Tirteus que menin els com
batents al sò de llurs cants inspirats. En canvi, el 
centre, el nirvi, el còs veritable d'aquest exèrcit de la 
nostra cultura, que l'hauría de constituir la munió 
innombrable de modestos e incansables treballadors, 
units estretament en una sola massa per l'obediencia 
a una rígida disciplina cier,tffica i endurits en un llarg 
aprenentatge tècnic de totes les armes, de tot el 
complexe instrumental d'anàlisi i d'investigació, aquest 
centre vital resta entre nosaltres desamparat, aban
donat, sense gent. I aixf passa que l'exèrcit que haurfa 
d'avançar en un sol bloc, romàn sempre en el lloc 
mateix, descompost en les correríes frenètiques i sense 
finalitat dels nostres innombrables cavallers errants, 
preocupats únicament en cantar llurs romàntics amors 
i en conquerir la lluna. 

Creiem que es arribada l'hora de senyalar aquests 
mals a les noves generacions que pugen pera veure 
d'evitar que's perpetui indefinidament la fesomía 
primitiva de la renaixença de la cultura catalana, que 
en els seus primers temps, com era natural, tenía els 
ulls fits exclusivament en les visions dels poetes que 
desvetllaren l'esperit adormit de la nostra terra. Es 
hora de senyalar a tots els joves, encara indecisos 
respecte al camí que hauràn d'empendre, tots els punts 
indefensos i desguarnits de la ciutadella de la nostra 
incipient cultura, pera que s'animin a anar a ocupar-los 
i a fer-s'hi forts, fugint de les ilusions enganyoses que 
a la majoría d'ells fa concebir la vocació de poeta, que 
creuen de bona fe sentir. Cal dir-los d'una vegada 
i sense circumloquis que es més difícil esser Poeta que 
no home de ciencia, contrariament a lo que s'imaginen; 
que per cada poeta veritable que pot sortir en una 
època qualsevulga, poden sortir, mitjançant mètode 
i tenacitat en el treball, vint i més homes de ciencia; 
que, en H, la dignitat de poeta es un privilegi de 
naixença que no's pot comprar al preu d'una gran 
voluntat, mentres que a la ciencia es plenament aplica
ble la frase: «La génie c'est la patience. » Aquests 
versos escrits amb la febre dels primers anys de llur 
joventut, en els quals ells posen l'ilusió d'una futura 
immortalitat, passats vint anys els semblaràn, a la ma
joría d'ells, cosa sense cap valor i una pura perdua 
de temps. El mateix Grethe, amb tot i que era el gran 
Grethe, conta que quan, a una edat avançada, repas-
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sa va les seves primeres po es fes de jovenet, va arribar 
a reduir a dèu versos poesfes que'n tenien cinquanta 
o més. Reservin les precioses energies d'aquesta pri
mera edat, en que l'inteligencia es verge i forta, pera 
aplicar-les al conreu pacient i perseverant de qualsevol 
branca de la ciencia. No consumeixin tot el llur temps 
en desfogar aquests raptes d'inspiració tant i1usoris 
i superficials en l'edat llur. Que's convencin que la 
poesia es l'activitat espiritual que més experiencia de 
la vida necessita pera esclatar en una sòlida i perdu
rable florida, i, per consegüent, aprenguin a esperar 
i servar silenci, amb la fntima persuació que, si són 
realment poetes, no ho demostraràn pas dels quinze 
als vint allys, sinó que, al contrari, es més aviat com
prensible una bona poesfa feta als vuitanta que no als 
setze anys. laqui escauràn unes paraules justfssimes 
que J. P. Richter dedica an aquesta qüestió en la seva 
obra pedagògica La Levana: « No hi ha res més peri
llós pera l'art i pera' I cor que voler expressar massa 
aviat qualsevol sentiment. Més d'un geni poètic ha 
perdut el nervi pera haver volgut assolir massa pre
coçment la font d'Hipocrene. Cal que tot sentiment 
resti secret en la conciencia de! poeta, i que la rlgida, 
la freda disciplina retingui la sang que vol fluir vio
lentament, fins que sigui arribada la veritable estació 
de la maduresa. Pope, de nen, escrigué poesfes senti
mentals; sols quan arribà a home fet escrigué versos 
sentits.» 

El discret llegidor no necessitarà, naturalment, que 
li declari que les meves paraules no tenen el sentit de 
volc:!r posar una repressió sistemàtica a la revelació del 
geni poètic, sigui en l'època de la vida que's vulgui. 
Però fins i tot en el cas de tractar-se d'un esperit jove, 
dotat d'un veritable instint creador, entenc que es una 
norma molt sana i de gran profit la d'orientar les 
verges energfes de la seva inteligencia envers una 
rigurosa disciplina científica de qualsevol ordre que 
sigui, majorment si's considera que, pera això fer, 
no cal absolutament distreure-! de la vfa que clarament 

li senyala l'innata afició que }:>ugul concebir per 
les revelacions de la bellesa en les obres \iteraries. 
Dins de la literatura mateixa's pot exercir i aplicar 
l'esperit científic que tants poc's representants compta 
en la nostra terra. La Filología, l'Historia de les litera
tures, l'investigació i la crftica literari es, la Mitologfa 
i els alts estudis de poes fa popular, heus-aquf alguns 
dels molts camps d'activitat científica que's desple
guen a tots els jovenets que ara no s'ocupen més 
que en ordenar rimes i estrofes que ells mateixos, 
anticipant-se a l'obra del temps, cuidaràn, quan cone
guin la vida, de llançar a les flames. No es pas 
menester que estudlin matemàtiques ni química pera 
que facin obra de profit sòlida i feconda dintre de 
la cultura catalana. Les seves mateixes aficions !itera
ries, ben encaminades, els portaràn an aquest nou 
camp d'activitat. 

Precisament a Catalunya hi ha una tradició d'alta 
ciencia dintre la seva literatura que cal, amb tota 
urgencia, relligar i continuar. Ens referim a l'obra 
del nostre eminent Milà i Fontanals, que tant oblidada 
tenim pera vergonya nostra. El qui arriba a formar-se 
càrreg de la grandesa de la tasca realitzada per 
aquell home extraordinari, s'extranya de que'ls seus 
llibres, tant plens de sòlida ciencia, no hagin estat 
planters definitius de generacions ininterrompudes de 
deixebles aprofitats que continuessin, amplificant-les 
i especialitzant-les, les savies ensenyances d'un mestre 
tant excepcional. Sortadament viu entre nosaltres 
el nostre estimat Rubió i Lluch, que junt amb mitja 
dotzena de treballadors modestos e infadigables guar
den, com reliquia santa, el foc sagrat de saviesa 
encès per aquella inteligencia escullida dins del 
temple de la nostra literatura. Apleguin-se, doncs, 
tots els joves que senten vocació per les lletres al 
voltant d'aquests comptats representants de la nostra 
ciencia 1iteraria, i constitueixin d'una vegada aquest 
planter d'homes d'estudi pera començar a so\idificar 
la nostra incompleta e inorganitzada cultura catalana. 

MANUEL DE MONTOLIU 

Els sentiments actuals dels alsacians-lorenesos 

QUARANTA anys han passat d'ençà l'anexió de 
I\Alsacia-Lorena a l'Alemanya. Els francesos, 

¡;:;;,.¡ vençuts pels prussians, hagueren de cedir a 
l'enemic aquelles terres. Però tot seguit l'idea de la 
revenja, de la revanche, nasqué en ells. Parlant 
d'aquesta anexió feta per llei de guerra, en Gambetta 
digué aquelles famoses paraules: « Pensem-hi sempre 
i no'm parlem mai.» 

Després de quaranta anys, els francesos encara 
pensen vivament en l'Alsacia-Lorena i els alsacians-lo
renesos encara pensen en la França. Le Souvenir 
français se titula significativament una important 
societat extesa, mitjançant ses nombroses seccions, per 
tota la Lorena. 

Les rancunies de la desfeta de 1870 s'han apai-

vagat. Els homes que avui dirigeixen la polftica fran
cesa no's proposen, de segur, recobrar els pafsos 
perduts. Però, en una bona pa!'t ~el ~oble francè~, ~I 
sentiment de la revanche perSisteix, I qualsevol \IlCI
dent podrfa revivar les passions. 

Malgrat l'avenç del germanisme en les terres 
anexades, avenç representat principalment per l'immi
gració alemanya, els alsacians-lorenesos lluiten brava
ment contra'ls conqueridors. La batalla es tant llarga 
com emocionant. Els murs de Metz apareixen devega
des plens d'inscripcions que diuen « Visca la França I» 
Sota d'elles els alemanys hi posen aquestes altres: ({ La 
França es morta!» 

Els incidents motivats per aquesta lluita sovin
tegen. En el mes d'octubre de 1909, l'inauguració, 
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a W'issemburg, d'un monument dedicat «als, solda~s 
caiguts per la patria» que eren els soldats de 1 exèrcit 
francès morts el 4 d"agost de 1870 lluitant. con~ra'ls 
invasors prussians, causà una ~norme emociÓ a I Ale
manya. La prempsa pangermanista se mostrà extra?r
dinariament alarmada i atacà durament als nacIO
nalistes alsacians-lorenesos. Portada al Reichst~g la 
qüestió, el canceller Bethmann-Holweg pronuncià un 
discurs de tons conciliadors (13 de desembre de 19(9) 
del qual tothom deduí que'l govern se ~roposava fer 
concessions autonòmiques al Reichsland, ja d.emanades 
pocs dfes abans per una moció firmada per diputats de 
tots els partits, llevat del cons.ervador. Heus-aqu~ 
alguns interessants paragrafs del discurs del canceller. 

«La fórmula que se sent proclamar ~mb fr~qüt>n~ia 
creixent i amb insistencia sempre major, «1 Alsacla
Lorena pels alsacians-lorenesos », té quelcom de, sedu~
tor i de justificat, al menys en quan expressa I desIg 
d'un més enèrgic desenrotl!amen~ del pafs. Però serà 
diffcil pensar en donar satisfaccIó a les demandes que 
tendeixin a la realització d'aquest pensament, si's sus: 
cita en el pafs una agitació que tingui per ff o!egar-hl 
els antics elements de vella soca alemanya I fer-los 
desaparèixer, pera afavorir el desel:rot!l~ment ~'una 
romanització artificial, que no està Justificada .nl per 
l'etnograffa ni per l'historia. Com més se mat:llfesten 
públicament aquestes tendencies, més s:afe~lelxen les 
inclinacions a realitzar els anhels constitucIOnals dels 
alsacians-lorenesos. 

»Això darrer no podrfa tenir més que un resultat: 
el de veure les barreres fictici es que's volen dreçar 
entre l'esperit alsacià-lorenès i l'esperit germànic con
vertir-se en veritables barreres entre l'Alsacia-Lorena 
i l' autonomf a. 

»Per una altra part, jo voldrfa, n? obstant, pos~r 
en guarda contra la tendencia a considerar tota mani
festació dels desitjos alsacians-lorenesos com una mena 
de revolta contra l'idea imperial. L'inclinació dels als~
cians-lorenesos a la salvaguarda, de llur caràcter. pa~t~
cular té, com he dit precedentment, quelcom de justifi
cat; i si aquest caràcter p.arti~ular fo~ pres. ~n 
consideració i respectat pels Immigrats, això servltJa 
pera consolidar la pau interior en el país i pera aplanar 
les oposicions existents.» 

En el mes de janer de 1911, causà una grossa sen
sació lo succeit a Metz amb ocasió d'una festa de la 
societat La Lorraine Sportive. Celebrava aquesta un 
concert i una distribució de premis, quan la policfa ale
manya entrà en el local i sospengué. I~ reunió. ~x.aspe
rats per l'actitut violenta de la po)¡CI8, els SOC!S 1 con
vidats de la societat entonaren La Marsellesa I el cant 
patriòtic lorenès Flotte, flotte, petit drapeau ... 

A la sortida de la reunió disolta, una gran gentada 
se dirigí al lloc ont hi ha les estatues dels mariscals 
Faber i Ney, entre visques a la Lorena. S'efectuaren 
diverses detencions i els soldats que's trobaven prop 
d'allf reberen 1'0rdr~ de donar una càrrega a la baio
neta. Aquests incidents donaren pretext a. les a~tori
tats alemanyes pera procedir contra la sus~lta soclet~t. 
De primer s'afectà creure que La Lorratne Sportwe 
havía organitzat un veritable complot. ~e la dlsolg~é, 
i ~l seu president quedà pres e incomUnicat. Se detin
gué també a un altre lorenès i se feren diversos escor
colls. Al cap de pocs díes els presos quedaren en 
llibertat, però el procés seguí. Les autoritats militars 
obriren una enquesta, puig pretenfen que alguns 
soldats de la guarnició de Metz, fills del país, havfen 
pres part en les excursions de La Lorra,in~ Sp'or~ive, 
a la qual consideraven com un fogar d agitacIó 1 de 
conspiració antialemanya. . 

Els diaris chauvinistes alemanys aprofitaren l'oca-

sió pera parlar del perill que pera Jljmperi representa e 
nacionalisme alsacià-lorenès. Afegiren que existeix a 
la Alsacia-Lorena una organització secreta, els afiliats 
a la qual, en cas de guerra, tallaríen els fils telegràfics 
i telefònics i destruirfen les víes del ferrocarril, a ff 
d'isolar les places fortes. 

En aquells dfes causà també emoció l'elecció d'ar
calde de la ciutat de Metz a favor de M. Foret, loro
nès, qui derrotà a un candidat germanista. Sembla que 
les autoritats militars superiors protestaren de l'elec
ció, alegant que un home de sentiments germanòfobs 
com M. Foret, no podía dirigir els afers municipals de 
la plaça forta de Metz. Amb certes condicions, el 
govern de Berlín a.:abà per donar la seva aprovació al 
nomenament. 

Són encara nombrosos els alsacians-lorenesos que 
refusen servir en l'exèrcit alemany. Molts d'ells fugen 
i s'allisten en la legió extrangera de l'exèrcit francès. 
«Sens dubte diu M. Reybel - el record de la Fran
ça ha restat pregonament arrelat en els cors, i encara 
avui, quaranta anys després de la conquesta, si'ls alsa
cians-lorenesos fossin cridats, per un plebiscit, a triar 
entre la nova i la vella patria, es segur que per aquesta 
darrera se pronunciaría la gran majoría. » 1 

Però, malgrat aquests sentiments, els alsacians-lore
nesos se fan càrrec de la llur situació. Comprenen 
que llur dret i llurs sentiments no poden oposar-se a 
la força de l'Imperi alemany. «Evolució inevitable 
exclama M. jean jaurès. - Durant molt de temps els 
protestataris han esperat. Esperançats pels discursos 
ambigus que han pronunciat. .. tots els governants de 
la República burgesa, han cregut que la terrible i 
grandiosa nuvolada anava a pujar de l'Oest. I han vist 
passar els díes i els mesos i els anys ... »' 

El mateix jaurès ha afirmat darrerament que'l pro
blema ha canviat d'aspecte, i que la solució del mateix 
depèn avui, no de la sort de les armes, sinó dels pro
gressos i de la victoria final de la democracia alemanya, 
de la qual obtindrà l'Alsacia-Lorena la seva plena auto
nomía. 

A propòsit d'això, M. Reybel escriu: «Els mateixos 
alsacians-lorenesos ja no desitgen una guerra entre 
la F~ança i l'Alemanya, de la qual sería't llur país el 
sagnant camp de batalla i que farfa d'ells les primeres 
víctimes».:I . 

Una impressió concordant recu11f l'historiador fran
cès M. Ernest Lavisse en les seves converses amb els 
estudiants de l'Alsacia, ont va fer un viatge en la pri
mavera de 1911. «Nosaltres creiem li declararen els 
estudiants de Strasburg - que un canvi de frontera no 
té ja probabilitats; hem deixat d'esperar-lo; no esperem 
més que l'autonomía.>>' 

A. ROVIRA I VIRGILI 

1) E. Rl1YIlFL: En Alsace-Lorralne. Número de L'Humanité del 
dia 10 de febrer 191 \. 

2) JFAN .JAURíiS: Assez d'equivoques. Número del 20 d'agost de 
1910 de L'HÍlmanlté de Paris. 

3) E. RRYIlI! I. : En Alsace-Lorraine. Número del lO de febrer 
de 1911 de L'H/Jmanité de ParIs. 

4) Treball de M. Ernest Lavisse a la Re/Jue de Paris. maig 
de 1911. 
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Les "Glorioses" d'en Guimera 

S'ha publicat, amb aquest nom, el recull de 
treballs en prosa i en vers de l'excels escriptor 
català don Angel Guimerà, que acordà imprimir 
la comissió executiva de l'Homenatge a l'autor de 
Mar i cel, celebrat en 1909. Es una edició desti
nada als nois de Catalunya, a la qual el plorat 
Joan Maragall posà la següent bella endreça: 

AQUEST llibre us es donat pera que aprengueu a 
estimar la vostra' llengua, honrant a qui tant 

l'ha honrada. Aquest es l'Angel Guimerà a qui avui tot 
Catalunya glorifica per això que ell ha glorificat la 
llengua catalana: perquè es poeta. 

No us penseu que un poeta sia no més que un home 
que fa versos; sinó que es un home que troba la seva 
llengua tant bonica que no sab parlar que no la canti; 
i amb això fa adonar a l'altra gent de la seva boni
quesa, de modo que tothom comença a estimar-la i a 
pendre gust en parlar-la; i cadascú està content de que 
aquella llengua li sía propia, i se sent germà dels que 
,naturalment la parlen, més que no pas dels altres 
. homes. Perquè encara que germans ho som tots, hi ha 
una germanor més forta entre aquells que quan parlen 
naturalment parlen igual. 

Això es lo que fa'ls diferents pobles de la terra, 
i quant més un poble s'estima la llengua propia més 
gran es entre'ls altres i més coses glorioses fa, perquè 
es més ell mateix. I en aquest món la major grandesa 
i la major força està en esser cadascú ben bé sí 
mateix. 

Aixís, doncs, ja ho veieu si a l'home que' ns ffJ esti
mar la nostra llengua se li deu amor i alabança: perquè 
amb això, fent-nos ben bé nosaltres mateixos, fa que 
siguem tot lo més ql\e podem arribar a esser. 

Aixís vosaltres ara llegint aquest llibre, a cada 
punt direu: - I que es bonic això! I es ben nostre i de 
ningú més! - I estareu tots contents d'esser catalans; 
i sereu capaços de fer les més grans coses sols per 
l'alegría de que's diga que'ls catalans poden fer-les. 
I sempre us en recordareu que això ho deveu an aquest 
home que us ha fet estimar la vostra llengua: i sempre 

. més us en recordareu de l'Angel Guimerà. 
Per això al donar-vos ara aquest llibre a vosaltres 

es la més gran honra que podem fer-li an aquest home; 
i vosaltres podeu estar ben segurs de que ell res esti
marà com això. Perquè les alabances passen, les 
festes s'acaben, els crits i els aplaudiments se fonen 
en l'aire; però la llevor que amb aquest llibre serà 
sembrada, no solament no passarà sinó que creixerà 
i s'èn alçarà ferma la planta, i portarà fruits que multi
plicaràn la Ilevor escampant-la en noves sembrades, 
i més plantes s'aniràn extenent, cobrint tota la terra de 
Catalunya que esdevindrà un gran bosc de fortalesa. 
Més en el ferm lligament de ses arrels hi hauràn les 
paraules d'aquest llibre i la gloria de qui les ha fetes. 

Aquest traspàs envers la major grandesa de la 
patria, a vosaltres se us encomana. En vosaltres sem
brem, que sou la terra encara molla. La lIevor es bona; 
rebeu-la, i que l'amor la fructifiqui. Serveu aquest 
llibre en memoria de la diada gloriosa en que Cata
lunya honrà al seu poeta: i que la major gloria d'ella 
puga esser l'haver vingut a vosaltres aquest nom: 
Angel Guimerà, i haver près en vostres cors la seva 
obra. Doncs llegiu-la. 

JOAN MARAGALL 

Heus-aquí ara els fragments continguts en el 
llibre Glorioses del famós discurs presidencial 
llegit per don Angel Guimerà en els Jocs Florals 
de 1899, discurs que es un document de gran valor 
en l'historia del catalanisme: 

Catalunya no ha mort. Cada any, tal día com avui, 
a propis i a extranys, als germans i als que no ho 
volen ser-ho, als fills d'Espanya tota i als de més enllà 
del reialme, se'ls hi diu ben alt desde aquesta sala: 
Catalunya no ha mort. 

No ha mort, no, la filla dels espadats Pirineus que 
devallà fins a la mar en la corrent d'or fos de ses mon
tanyes; la que tingué per breçol un lleny d'Anibal 
i engronxaren amb sos cants de guerra lndlbil i Man
doni; la que's nodrí en els pits de la lloba romana, 
fent-li de bolquers la porpra dels Césars; la que 
posant la mà en la mà de Recaret, aprengué de se
nyar-se; la que s'adormía i's despertava amb les ronda
lles d'Osman i de Lampegia, d'Otger i de Rolant; 
la que s'ensinestrà a caminar sostenint-se en l'espasa 
de jofre i en la llança de Borrell; la que tingué per 
mestres als Berenguers i lletrejà i confegí en el Llibre 
dels Usatges; la robadora del cor del alt en jaume, 
per ell coronada amb el roure de Mallorca i amb 
la palma de Valencia; la sentenciada a Casp i emmatzi
nada per la Reina-Marastra; la que'ls saions d'un 
Felip escupiren i açotaren, i els saions d'un altre 
Felip aixecaren en la creu de Santa Eularia; la Cata
lunya de nostres amors, de nostre anyorament i de 
nostres esperances, no ha mort, no. Viu al fons d'un 
castell en presó solitaria, privada de la honra i de la 
llum del sol, com l'emperatriu d'Alemanya de la nostra 
llegenda, esperant frisosa'l Berenguer que li torni'l 
bon nom i la llibertat. Per això cada any els jocs 
Florals de Barcelona fan d'hera1t de l'empresonada 
Catalunya, venint a anunciar als quatre vents amb son 
vell clarí, que havía estat de guerra, el judici de Déu, 
qual camp es obert al que sía prou agosat i prou mag
nànim pera trucar amb sa llança de combat en l'escut 
de la captiva. 

La llengua de Castella!... Encisadora i plena 
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d'armoníes quan surt d'uns llavis generosos allà en les 
verbenes de Sant joan i en els romiatges de Sant 
Isidro, entre'ls sembrats de Valladolid i de Zamora, en 
les fires de Sevilla ,i de Granada, allà, d'ells amb ells, 
en boca d'una dòna que estima, d'una mare que plora, 
d'un sacerdot que resa, d'un infant que somnfa amb els 
àngels. Esquerpa i esglaiadora a Catalunya quan la 
sent el cor tendre del nen en nostres escoles, a qui se'l 
castiga perquè sa mare en el breçol no li ensenyà 
a parlar-la. Trista i ferrenya, quan ta escolta, arrencat 
de la terra nadiva, el jove quintat, del cabo o del 
sargento que l'arrenglera i el mida, o que'l desperta 
de nit, quan somnfa de sa estimada i de sa mare, pera 
posar-li en les mans el fusell i un grapat de cartutxos 
dient-li: pronunciat, apunta, mata. Repugnant i odiosa, 
quan el cap de casa la sent de l'investigador i del 
comissionat d'apremis, plaga dels erms de la Manxa 
que cau sobre dels pobles a desfer a espatlles dels 
governats els nusos de la corda amb que la hisenda 
agarrota al pagés, a l'industrial, a tothom, desde'l més 
ric al més pobre. Aborrible i desesperant quan anem a 
morir i el notari l'imposa a nostra boca fins en aquell 
acte més fntim en que fem entrega dels bens de la 
terra i anem a donar el darrer adéu als fills i a la 
Patria. Fins ~ l'instant de la mort, senyors, se'ns 
persegueix amb aquesta condició humiliant, i bon goig 
que'ls governs no disposen a sa fantasia de l'[glesia, 
que si'n disposessin, qui sab si intentarfen barrar-nos la 
porta del Cel exigint al sacerdot que'ns negués la ab
solució si no li demanavem en sa llengua! 

Ah, senyors, si nostres gloriosos passats tornessin! 
Ah, si'ls capdills i els prelats que són pols a Ripoll, a 
Poblet i a Santes Creus reprenguessin sa carnal ves
tidura! Ah, si's removía la terra en les segreres dels 
pobles i en els camps de batalla i s'aixecaven les llosa
nes del claustre de la Seu de Barcelona i de tots els 
temples pera donar pas als ciutadans dignes i als 
honrats menestrals! Ah, si del sepulcre de marbre en 
que dorm en la catedral de Tarragona s'aixecava'l 
gran rei i el gran pare de Catalunya! Com tots al 
veure la servitut i baixesa de la terra, captant a vora 
de su propi a taula les engrunes que se li neguen, i sols 
onejant i de gairell al damunt d'ella un troç de ban
dera, com se tornarfen a morir de vergonya! 

jo desde aquest lloc, per tots els bons catalans els 
hi envfo la salutació de germanatge que'ns surt de 
l'ànima; els hi dono la benvinguda i estretament els 
abraço. 

jo saludo a Basconia, mare desconhortada que 
s'abraça com a la creu de jesús a l'arbre sant de Guer
nica, que arrela en el sepulcre de sos hèroes i en qual 
brancatge fan niu ses esperances. Sos fills un dfa 
vingueren a Catalunya a ajudar-nos a treure als alarbs 
de nostres encontrades. junts hem lluitat. Si un dfa'ns 
perdessim, per el soroll de les armes ens regonei
xerfem. 

jo saludo a Navarra, un temps sota la mateixa 
corona de Catalunya. Ella idolatrava com nosaltres an 

en Carles de Viana. Ella engronxà son breçol; nosal
tres cloguérem sa sepultura. Les dugues sentim encara 
en la boca l'amargor del verf que li serviren. Junts 
hem plorat. Si un dfa amb les llàgrimes no'ns veges
sim, per els gemecs ens regoneixerfem. 

jo saludo a Galicia, anyoradiça i soferta com Cata
lunya, tina i altra motejades d'egoistes i d'avares 
miserables; una i altra disfreçades per ells amb els 
mateixos ropatges pera eixir apallaçades i ridícules en 
les taules de sos teatres. junts hem sofert i sofrim. Si 
un día'ns oblidessim, per ses riallades ens regonei
xerfem. 

I jo saludo també a la nació aragonesa, a Mallorca, 
a Valencia, que dormen en tant que vetlla Catalunya 
rebent la besada de Judes. Que dormen, amb tot i que 
senten per nostres ideals batre son cor, com si escol
tessin trotar, acostant-s'hi, el cavall del Rei en jaume. 
Elles se despertaràn ben prompte pera dir-nos: ja som 
aquí, germana; ja'l Rei conqueridor ha arribat altra 
volta. 

I jo us saludo a vosaltres també, desgraciats pobles 
de Castella. A tu, Castella, sí; que't mors d'inanició 
i de fam, sens ideals que t'endolceixin les tristeses. 
Gires ells ulls a la terra, i la veus erma i arrugosa com 
cara de decrèpit; els gires al cel, i te'l cobreixen 
núvols de llagosta. Els teus fills se t'abraçen als genolls 
demanant-te pa, i veus passar calmoses i vuides les 
pesantes carretes. Escoltes, i sents com se'n van els 
rius cap a la mar sense regar la terra ni ajupir l'es
quena al jou de l'industria, ensenyant no més el camí 
de l'emigració i de les llàgrimes, en tant que t'arriben 
de lluny, en estrepitós consorci, la gatzara escandalosa . 
dels parlaments i dels toros. I de més lluny encara les 
imprecacions de tots els pobles d'Espanya. I, portats 
per les ones del Mediterrani que ahir servfen pera tra
ginar en ses espatlles els triomfadors nav1lis catalans, 
t'arriba no més que'l çlamoreig d'altres pobles desgo
vernats, que aborreixen els castiles. I vosaltres no la 
teniu tota la culpa, ni es contra de vosaltres, pobres 
fills de la nació castellana, contra qui_ha d'esser la crido
ria de les altres nacions espanyoles. Culpables sou tant 
sols d'haver fet mansament donació en vida del vostre 
esperit i de totes vostres energfes a un grapat d'homes 
que porten vostre nom, que us han arrencat les entra
nyes i a Madrid han aixecat tant altes ses cadires que 
fan ombra al trono. Víctimes sou com nosaltres de ses 
malifetes. Un temps, la llança al braç, ventejàreu fins a 
la mar les turbes de Mahoma; un altre temps, la mà en 
la espasa, cremàveu les naus ensenyorint-vos del cor 
de l'Amèrica. [ avui se us troba asseguts amb la ploma 
a l'orella en totes les ciutats i viles d'Espanya. Cata
lunya quan crida no es pas contra vosaltres: ni ambi
ciona posar-vos sa llengua, ni ses lleis, ni fer-vos a sa 
imatge. Sigueu com sou fins a la consumació dels 
segles, mes dintre de casa vostra, i que se'ns deixi a 
nosaltres ser tal com érem. Mes esteu al cor de l'hivern 
i aneu a la mort; i nosaltres ja entrem al bon temps, 
que 'ns du a la regeneració i a la llibertat del que està 
en plena vida. 
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EhS HomES I hES ~OSES DE ~ftTRhnnqft 3UT3ftTS PEhS no ~ftTfthJInS 
«Les hores d'amor serenes», jutjàdes per don RAM6N 

MARIA TENREIRO, en La Lectura (maig de 1912) 

ACABO de leer la obra de Corominas. Es un escrito 
Hrico, subjetivo, brotado de un alma efusiva y 

ardiente, que COn ingenuidad estampa sus emociones 
verdaderas. A su ejemplo, abramos nuestro pecho y 
dejemos correr por las cuartillas, sin artificio ni mira
miento, la onda viva de nuestra sensaciones. 

Los tres Iibros que hasta ahora l\eva publicados 
Corominas, como ya lo indican los largos años que me
dian entre sus fechas, han nacido de la íntima necesi
dad de dar curso a la plenitud de su corazón, no del 
afan industriosa de ganarse la vida hi1vanando concep
tos. Corominas no ha sido hasta hoy publicista profe
sional. Sus obras son circunstanciales en su origen, 
brotan de un motivo personal de la existencia de 
su autor, del cual son monumentos ' conmemorativos; 
mas luego, por la intensidad de las ideas y sentim ien
tos, por la noble hondura de espí ritu de quien sabe 
descubrir 10 trascedental y divino en su propi a vida 
limitada, salen del cfrculo de lo concreto y adquieren 
un valor ejemplar y normativo. En ningún Iibro es tan 
manifiesto eso que aquí decimos como en La Vida 
Austera, obra que en esa gran caja de resonancia de 
Barcelona, anda ya por la tercera edición, como aquf 
los novelones de Trigo: originado de un suceso fami
liar (la muerte del padre del autor); acometido en los 
primeros instantes de dolor, como notas de quien 
quiere inventariar la deuda que, en la formación de su 
ideal de vida, tiene con la honrada existencia de 
su padre, austera, obscura, laboriosa, inflexible; llega 
prontamente a ser doctrina general de conducta, 
código de vida, en el cual aparecen, con su religioso 
valor, cada uno de los pasos de nuestro caminar sobre 
la tierra, desde el nacimiento a la muerte. 

Ya en la primera producción del autor, Las prisio
nes imaginarias, estaban los dos elementos, anecdó
tico y moral, de que queda hecho mérito, y aun cuando 
en conocer las memori as de quien habiendo vivido los 
horrores de Montjuich sabfa referirlos verazmente 
estaba interesada España entera, la ética vence a la 
anécdota; el narrador apenas deja lugar para la curi 0-
sidad, por noble que en esta caso fuera: impone silen
cio a las malas pasiones y sólo nos muestra, lIeno de 
fuego idealista, como no hay crueldad, no hay tiranía, 
no hay injusticia, capaces de obligar al odio a un alma 
decidida a amar el bien por encima de toda barrera. 
Para un espfritu del temple del que en aquel volúmen 
se revela, como para el de su maestro en austeridades 
Sílvio Pellico, toda prisión es imaginaria porque no 
puede arrebatarle la libertad de conservarse fiel a Stl 
fe y a S1J ley fntima: no hay tirano capaz de esc1avizar 
los movimientos de las al mas, como no hay qui en haga 
dormir en la carcel a quien entre en ella con firme 
vol unt ad de estarse toda la noche bien despierto. San
cho dara razón. 

En el libro que llega hoy a nosotros con el bello y 
sugestivo título de Les hores d'amor serenes, no 
habran de faltar las dos notas caraderfsticas del mundo 
espiritual de Corominas: los nobles recuerdos persona
les, viva y gratamente expuestos, con esa complacen
çia tierna, de abuelo çle sí mismo, con que asoma a 

los años pretéritos de su vida, quien no tenia graves 
cosas que reprocharse en ellos, pero no referidos con 
la menuda preocupación del detalle amorosamente 
reproducido, sino sublimados, estilizados, de modo 
que los dichosos amores vulgares de aquella humana 
pareja, a la cual nada que no sea archicorriente acaece, 
son espejo en el cual todos encuentran, con secreta 
emoción, rasgos de las mas felices horas de su vida; y 
así, est e Iibro realiza la bendita obra de ser acicate 
que punzando la cost ra de malos habitos y adocenadas 
inercias, llega a lo encendido del alma, y le dice: -
Asf has sido ¿ cómo has dejado de serIo? - ¿ Quién 
que vuelva a ver en plena flor sus nobles anhelos es 
capaz de volverles la espalda y hundirse mas adentro 
en la ciénaga de su ramplonería y su acartonamiento? 

Espiritualizados, sí; envueltos en la dorada luz 
crepuscular del recuerdo, pero vivos, personal es, 
auténticos, son los episodios de amor que Pedro Coro
minas estampa en esta obra. En esto s610, hay ya 
mucho que admirar, porque el autor que así desnuda 
ante nosotros lo mas secreto de sus dulces memori as 
no lo hace lIevado de un patológico afall exhibicionista, 
sino con el de realizar obra espiritual sacrificando en 
aras de la moral y de la estética los mas íntimos pudo
res de su corazón, como vi l'gen conocedora de su 
hermosura que para danzar ante las aras de su dios, 
vence sus vergüenzas y se despoja de velos. No todos 
serfan capaces de seguir tan levantado y puro ejemplo. 
En el estado dichosfsimo del enamoramiento, en el 
cual el mundo y la vida adquieren nuevos y divinos va
lores para el feliz corazón que sólo entonces sa be com
prenderlos, brotó en canciones la alegría del autor que 
nunca antes habfa compuesto versos, ni los vol vió a 
escribir después de aquello. Ahora, al querer dar a todos 
tales poesías, enlazalas Corominas, siguiendo el ejemplo 
inmortal de La Vita nuova, con la historia Ifrica de 
las varias circunstancias en que fueron floreciendo. Yo 
no soy quien para criticar versos, pel'o si he de hablar 
con la veracidad que tan hidalgo ejemplo requiere, 
mas me gusta la salsa que las tajadas; mil veces pre
fiero la prosa calida, densa, robusta, opulenta de ima
genes y de giros, en que Corominas sabe traducir sus 
fuertes sentimientos, que no estos versos, sencil10s y 
sinceros, es verdad, pero sin la abundancia, la espon
taneidad y el jugo de los tropos de prosa que le sirven 
de puente. La rima no ha sido « prisión imaginaria» 
para el poeta. 

Después de leído ellibro, nos sentimos mejores de 
lo que éramos antes, un mundo de sensaciones y 
recuerdos, ahogados en los recovecos del alma por 
las miserias de cada día, vuelve al primer plano de la 
conciencia; nos enorgullecemos de ser hombres al ver 
cómo en un corazón numano, en medio de las circuns
tancias exteriores menos selectas, pueden germinar 
emociones tan puras y bellas; en nosotros vive el 
propó3ito de honrar a la humanidad con nuestra con
ducta, de que nada brote de nuestro corazón que 
pueda abochornar a los otros... ¿ Cabe bendición mas 

, grande que la que trae consigo este apasionado bos
quejo? 
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IDI Poetes catalans d'ara 

Amb r òs Carrión 

A ZEUS 

Próvit Zeus que la pluja envies deSsobre les terres, 
protector dels camins, rei dels déus i dels homes, 

un himne que t'honori vull dir-te del jorn en la gloria 
que decau solemnial, com un Izèroe que fina. 

Quan encara m'es dolça la ubaga dels arbres fruitosos 
i el remor de la font en l'herbei abscondída,. 

quan la rella feixuga ressonanta per sobre les lloses 
arroceguen els bous retornant de la plana 

i belant les ovelles, tancades a dintre la cleda 
apar cridin els xais que'ls pastors els hi porten,. 

quan s'escolta perduda la rústega flauta de canya 
i el cridar vora el riu de les noies que juguen, 

es llavores que llesta eixint de la casa Mirryna 
se m'asseu al davant i m'explica mil coses, 

i la nit decau lenta, tant plena de tebies aromes 
que sens cura del temps que rellisca jo hi resto. 

Mes ressona la casa, de rialles i franques converses, 
i ella alçant-se me diu: - Ja es nit closa, no escoltes 

com al volt de la taula follegen pastors i serventes? 
Anem dins que, 'sopats, eixirem a la porta 

i llavors tu amb la lira ens diràs novament aqueU himne 
ant se canta l'amor del Kronida amb Semele, 

i l'infant que'm donares, al só de ta veu adormint-se 
anirà dolçament en el clot de ma falda. -

I per xó vull cantar-te, oh Zeus, que en la destra'l Uamp portes, 
car el bé cobdíciat a ma casa donares, 

i a l'ensems en mon himne he de fer esclatar les lloances 
per la dolça Aphrodita i l'ardent Dionysos, 

i seré ben pagat si els meus càntics rústecs te plauen, 
de Mirryna amb el bes, més que amb rica corona. 

AMBRÓS CARRIÓN 

167 
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Les doctrines de Georges Sorell 

I. Els mètodes de violencia usats pels sindica
listes francesos han desvetllat per tot arreu un interès 
creixent pera inquirir-ne llurs fonaments ideològics. 

En aquests darrers temps, apart les estridencies 
dels anarquistes, el Socialisme ens tenía avesats a una 
acció progressivament metòdica i ordenada, que més 
aviat semblava dirigida a la conquesta del Poder, que 
no pas a la transformació sistemàtica de la societat 
capitalista. Cert que se'ns parlava encara de la «Revo
lució catastròfica », de «l'Endemà de la Gran Jor
nada » i que'ns sortien al pas amb no pocs projectes 
de «Ciutat futura »; però hi havía una tal contradicció 
entre les propagandes i els procediments, entre les 
doctrines i les actuacions, entre la realitat cotidiana 
i les Utopies que l'alta sinceritat de l'Eduard Bernstein 
no pogué menys que posar al nú la farsa que tot això 
suposava. Per què tantes falacies enlluernadores i 
xarlatanesques?; per què condormir-se al sò dels bells 
mots sobre la felicitat de l'humanitat futura? No valfa 
més, seguint l'exemple d'en Marx, l1igar-se a les reali
tats històriques, intervenir en la vida parlamentaria 
i conquistar segura però lentament, millores immedia
tes i tangibles? Fou aleshores quan prengué cons
ciencia, com a tendencia especial, el Socialisme refor
mista dels Mi11erands, dels Sidney Webbs i dels 
Bernsteins, davant de les aspiracions més imprecises 
del Partit socialista unificat francès, de la Social-De
mocracia alemanya i del Partit del Treball anglès, que 
no s'aveníen a renunciar, per por, sens dubte, a les 
desercions, a una tàctica que tants bel1s èxits els havfa 
proporcionat. 

Mentrestant, quieta i obscurament, s'organitzaven 
a França, a l'entorn de les Borses del Treball, certes 
agrupacions d'obrers pertanyents a un mateix ofici 
amb mires exclusives a la defensa de llurs interessos 
professionals, agrupacions que, lliures de les barreges 
i confusions polítiques, anaven elaborant una noció de 
lIuita de classes depurada de tot prejudici burgès. 
D'aquestes comunions purament proletarianes, reforça
des per la cooperació que'ls prestaren molts anar
quistes cansats de les disertacions i àvids de lluita, 
entre'ls quals adquireix un fort relleu la personalitat 
d'en Ferdinand Pettoutier, surgeix una nova concepció 
del Socialisme radicalment oposada a l'anterior, que 
s'anomena a sf matei)\a Marxista, Sindicalista i Revo
lucionaria. 

En la seva expressió més sintètica, la doctrina de 
la Nova Escola pot formular-se aixís: la lluita de 
classes es tot el Socialisme; per lo tant, no hi ha altre 
socialisme que'l contingut en el Sindicalisme, perquè 
fòra d'el1 no hi ha l1uita de classes ' . Aparentment ino-

I) Conferencia donada darrerament per don E. Jardí en una so
cietat obrera d'aquesta capital. 

2) Syndicalisme ci! Socialisme, Avant-Propos per Hubert Lagar
del1e, pàg. I; Marcel Rivière, edit., París, 1908. 

• 

fensiva, com si's tractés d'una senzilla modalitat del 
Socialisme tradicional, aquesta doctrina, no obstant, 
porta en les seves entranyes conseqüencies formida
bles. En efecte, la Burgesfa i el Proletariat, dos 
mons que semblen tenir de la vida una concepció anta
gònica, rompen llurs relacions per sempre més: en 
endavant no hi ha conciliació possible. Una lluita 
encesa de tots els instants succeeix als entrecreua
ments solidaris que naixen de la producció i de la vida 
en comú: la guerra se converteix en un estat perma
nent. L'home-llop, de Hobbes, s'ageganta i esdevé un 
monstre de milions i milions de caps, que dona esgar
rifances apocalíptiques. L'obra de la Democracia 
s 'enfonça. 

Per això veiem que'l Sindicalisme se'ns presenta 
alhora com enemic irreductible del Socialisme i de 
l'anarquisme. Del Socialisme, en els sèus dos aspec
tes, Reformista i Revolucionari, per quant aquest 
manté la creencia ilusoria de que'ls partits són l'ex
pressió polftica de les classes i els Parlaments llurs 
òrguens d'expressió; de l'anarquisme, per quant aquest 
s'adreça indistintament a tots els homes i creu càn
didament en la reforma individual pels procediments 
enganyosos de l'educació Iiteraria, racionalista i cien
tffica. 

Heus-aquí una visió global del Sindicalisme, els 
fonaments ideològics del qual ens proposem estudiar en 
aquesta conferencia. 

*** 
Il. «No fou sinó amb Georges Sorel que'l Sindica

lisme començà a respirar en una atmòsfera d'inteli
gencia alta i'11iure. » ' Aixís ho digué, al menys, davant 
d'una Conferencia sindicalista internacional el pensa
dor italià Arturo Labriola, com abans havía dit Jau
rès, aludint al mateix Sorel, que era'l «metafísic del 
Sindicalisme ». I es que, en efecte, en Georges Sorel 
portà al servei de la Nova Escola, la seva potenta 
mentalitat nascuda d'una erudició admirable, propor
cionant-li un còs de doctrines del que n'estava certa
ment ben necessitada. 

Podràn les doctrines carèixer d'influencia directa 
en la marxa dels fenomens socials, com vol la pura 
ortodoxia marxista, mes cal convenir que nosaltres, 
homes, ens malavenim a no veure darrera de les 
realitzacions humanes un sistema d'idees, per rudimen
tari que siga; pot-ser sf que «el moviment travessa tant 
sols els individus »; 10 cert es que's respira mil1or, 
pera rependre la mateixa imatge d'en Labriola, quan en 
la gènesi dels actes humans hi trobem una explicació 
intelectua\ista. 

Es per aquest motiu que nosaltres ens hem estimat 

I) Op. cit.: Sindycalisme d! Socialisme en ftalie, per Arturo La
briola, pago 12 • 
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més donar a conèixer, o millor dit, intentar l'exposició 
de les doctrines d'en Georges Sorel, maldament repre
sentin la negació de tot intelectualisme, que no pas 
esbrinar l'origen i el desenrotllament d'aquest nou 
aspecte del moviment del proletariat que s'anomena el 
Sindicalisme, amb les seves múltiples manifestacions 
de violencia dites sabotatge, boicotatge i, en general, 
acció directa. 

* * * 

Ill. Pocs pensadors s'han imposat en els nostres 
díes amb més rapidesa que Georges Sorel. Encara no 
fa vint anys que era un desconegut, i no hi ha dubte 
que avui exerceix una influencia certa en moltíssimes 
inteligencies i que preocupa seriosament a no pocs 
estudiosos. 

Qui es en Sorel? Els qui l'han vist pel barri llatí, 
lloc predilecte de les seves passejades, ens diuen que es 
un vellet magre i desnarit, vestit sempre de negre, 
i amb un aire d'home absort en una meditació conti
nuada; viu retirat apaciblement en un poblet dels 
voltants de París, i apenes se deixa veure pels medis 
polítics i literaris. Seguí de jove'ls estudis en l'Escola 
Politècnica de dita vila, d'ont sortí pera ingressar en 
l'administraéió pública, en la qual desempenyà les fun
cions d'enginyer de ponts i camins durant una bona part 
de la seva vida; excelent i escrupulós funcionari, el 
Govern francès premià'ls seus serveis concedint-li una 
condecoració. Però heus-aquí que, com tants altres 
homes d'alta inteligencia, en Sorel es sentí tocat per 
les injusticies generades pel capitalisme, i abandonà 
de sobte l'administració pública pera donar-se sencer a 
la meditació i a l'estudi. Desde aleshores ha portat una 
vida prodigiosa de treball: la filosofia, la moral, les 
matemàtiques, l'economCa, l'historia, han solicitat al 
mateix temps el seu afany de saber, i molt sovint les 
seves profondes reflexions han deixat en aquestes dis
ciplines una marca perdurable. No en và, com diu ell 
mateix, «ha treballat durant vint anys pera afranquir-se 
de tot 10 que havCa retingut de sa educació anterior», 1 

pera desfer-se de les idees de l'Universitat, la cultura 
de la qual li mereix el més absolut despreci per medio
cre i burgesa. 

Heus-aquC la llista de les seves produccions, que ja 
dona per sC l'impressió d'una tasca aclaparadora: La 
mine du monde antique; Conception materialiste 
de l'histoire, 1902; L'avenir socialiste des Sindi
cats; Introduction a l'Economie Moderne, 1903; Le 
système historique de Renan, 1906; Reflexions sur 
la Violence, 1908; Les /llusions du Progrès, 1909; 
La décomposition du Marxisme, 1908; Les preocu
pations metaphisiques des physiciens modernes; La 
revolution dreyfusienne; La va[eur sociale de l'art; 
Essai sur l'Eglise et l'Estat; afegint-hi encara els 
pròlegs a les obres d'en Labriola: Essai sur la con
ception materialiste de l'histoire; d'en Mer1ino: 

I) La Phllosophie Syndlca!isie, per Georges Ouy-Grand, Parfs, 
B. Grasset, editor. 

• 

Formes et essence du Socialisme; d'en Pelloutier: 
Histoire des Bourses du Travail, etc., i nombrosos 
articles publicats en la Revue Socialiste, Pages 
Libres, Cahiers de la Quinzaine, Bulletin de la 
Société française de philosophie, Revue de Meta
physique et Mora[e, etc. 

Per aquesta senzilla enumer1fció ja's veu la com
plexitat de les materies tractades per en Sorel, la ma
jor part de les quals cauen en els dominis d'una accen
tuada especialització científica, com se comprèn així 
mateix les dificultats que entranya exposar les seves 
doctrines d'una manera clara i sintètica. Però menos 
mal si fos aquesta la sola dificultat. Jutgeu pels següents 
fragments del seu modo d'escriptor i veureu dessegui
da que no's tracta de res que s'assembli a la facilitat 
a que' ns tenen acostumats els escriptors francesos. 
«Jo no soc un professor, ni un vulgaritzador, ni un as
pirant a quefe de partit. - diu en el pròleg de les Ré
flexions sur la Vio[ence 1 - soc senzillament un auto
didàctic que dona a conèixer a algunes persones els 
quaderns que li han servit pera la seva instrucció; per 
això les regles de l'art no m'han preocupat gaire. 
Aqueixes regles, per altra part, poden convenir als 
fabricants de llibres escolars, que no tenen altra mira 
que la d'evitar tot esforç personal, però no a l'home 
de fortes preocupacions metafísiques que sempre tem, 
amb raó, que l'exposició discursiva de les seves idees 
faci malbé lo que hi ha de més pregón en el seu pensa
ment. » Ademés, afegeix: «no tinc cap aptitut pera 
l'ofici de definidor, car sempre que he abordat una 
qüestió m'he trobat que les meves recerques conduei
xen a plantejar nous problemes, tant més inquietants 
com més lluny he portat el meu anàlisi. l es que, al 
cap d'avall, pot-ser la filosoffa no es més que la desco
berta dels abims per entre' ls quals circula el camí que 
segueix el vulgus amb la serenitat dels sonàmbuls. » 

Encara n'hi ha més de dificultats. Obriu qualsevol 
de les seves obres i us trobeu penetrats desseguida 
per un pensament nou, d'una aguda i sorprenent origi
nalitat; però us desconcerta sempre. Tant aviat us en
derroca, d'un gest enèrgic, el sistema d'idees que 
teníeu per més ben fonamentat, com us desprecfa fins 
a l'insult a homes que estimaveu eminentíssims. En 
una paraula: fòra d'en Proudhon i d'en Nietzsche, dubto 
que hi hagi en els temps moderns cap escriptor a qui 
pugui comparar-se. 

Si per una banda, doncs, les materies que preocu
pen an en Sorel SÓn d'una diversitat i d'una complexi
tat extraordinari es ; i si per altra, no sols no fa cap 
esforç pera fer accesibles les seves idees, sinó que 
tem, pel contrari, que de la claretat ne surtin perjudi
cades, se comprèn que un no estigui mai ben segur de 
interpretar rectament les seves doctrines. D'una cosa, 
no obstant, n'estic ben segur, i es d'haver posat per la 
meva part tot l'esforç necessari pera no desvirtuar-les. 

(Seguirci) 
ENRIC JARDf 

I ) Réf/exions sur la Violence, Georges Sorel, Paris, 1910, 
M. Rivière, edito 



170 REVIST A DE CATALUNYA 

La Crònica del rei Jaume I 

EN Jaume I el Conqueridor es un estel que i11umina 
tota la nostra historia: els seus succeidors se 

reflexen en la seva claror i veneren la seva bona i santa 
memori a, i, quan després de la llarga decadencia cata
lana ens trobem en perfode renaixent, tant com més se 
l'estudfa, tant com millor se'l coneix, amb més esplen
dor la seva llum penetra les noves generacions. Així 
com els records a l'allunyar-se sembla que's refresquen 
en la memoria, a mesura que passen els anys i més se
gles ens separen del Conqueridor, més c1ara's destaca 
de la nebulosa del temps i de l'oblit dels homes la seva 
radiant figura, i pren còs talment com si encara's tro
bés en estat d'encoratjar als catalans. 

Es que'l rei en Jaume va llegar-nos un retrat fidel 
que cada dia devé un document de més relleu i impor
tancia, i que constitueix al mateix temps la primera 
obra considerable de la nostra antiga producció litera
ria. Amb aquesta obra sens parió la nostra llengua en
tra resolta i fermament en l'historiograffa, en qual 
branca de literatura se produiren cròniques admirables, 
::;ense però que per cap altra fos sobrepassada. 

Un autor prou coneixent' ha dit que les quatre 
perles de la literatura catalana eren les quatre belles 
cròniques d'en Jaume J, d'en Bernat Desclot, d'en Ra
món Muntaner i d'en Pere III de les Cerimonies. Amb 
aquestes produccions, la nostra, sense por d'exagerar, 
pot posar-se al costat de qualsevol altra literatura mig
eva1. Ens porten lluny de les cròniques generals i ens 
done.n l'historia viscuda, ens conten amb corprenedora 
senZIllesa les més grans empreses, ens fan assistir a 
les batalles i a les festes, ens parlen els hèroes matei
xos de les propies victories; en aquestes quatre cròni
ques hi llegim en perfode ascendent les gestes dels 
nostres passats, elles canten l'epopeia catalana i ens la 
canten en català, i la \1engua llur es natural, precisa, 
formada, desplegant-se en tota la seva plenitut. • 

No coneixem cap altra obra de l'edat mitjana que 
tinga un caràcter tant personal com la crònica d'en 
Jaume J. Aquest rei extraordinari tenfa idea clara del 
llibre que's proposava escriure. Acaba'l pròleg amb 
aquestes nobles paraules: « E per tal que 'Is homens 
coneguessen e sabessen, com haurfem passada aquesta 
vida mortal, ço que nos haurfem feyt, ajudant-nos lo 
Senyor poderós ... , leixam aquest libre per memoda 
a aquels qui vol ran hoir de les gracies que nostra Se
nyor nos ha feytes, e per dar eximpli a tots' los homens 
del món, 0,ue facen ço que nos havem feyt, de metre sa 
fe en aquest Senyor qui es tan poderós.» En altra oca
sió diu que com «aquest libre es aytal que coses de 
menuderies no'y dèu hom metre, lexam-nos de comp
tar moltes coses que'y foren, e volem dir les majors 
per ço que'llibre no s'hagués molt a alongar,' mes 
de les coses que foren grans e bones, d'aquelles 
volem tocar e par/ap '. Algunes vegades s'excusa 
d'escriure «car serien longues noves»' o bé «per 
abreujar les noves car serien longlles de recomp
tar» '. Essent a Ma\1orca, diu que les partides de l'illa 
són quinze «per tal que'u sapien aquels qui aquest 
libre veuran»·. El rei mateix tracta dugues voltes al 

I) AIf. Morel-Fatio. «Katalanische Litteratur., p. 118. 
2) Una vegada per totes citarem In nostra «Historiograi!a de 

Catalunya en català d1lrant l'època nacional. Extret de la Revue 
hispanlque, New-York, Parrs. 1906. 

3~ Ed. Aguiló, p. 308. 
4 Ed. Aguiló, p. 377. 
5 Ed. AguilÓ, p.414. 
6 Ed. Aguiló, p. 116. 

principi del llibre, i referint-se a la seva primera jove
nesa, del moment en que està escrivint: «papa Inno
cent fo el meylor apostoli en la esglesia de Roma» '; 
i diu, al nomenar don G. de Puyo, que fou «pare 
d'aquest G. de Puyo qui era ab nos quant fayem 
aquest libre» '. 

Pels extractes que acabem de fer de la Crònica 
sabem que'l rei Conqueridor intentava escriure no més 
un resum dels fets ocorreguts en la seva vida, una his
toria abreujada; que no volfa posar-hi sinó coses grans 
i bones, deixant de tractar dels fets de poca importan
cia; que parla del papa Ignocent en una època força 
posterior a la que narra, que es dels seus records de 
jove; i que pot-ser ens presenta en G. de Puyo com un 
colaborador o un escrivent. En l'estat dels coneixe
ments que de la vida del rei en Jaume tenim, tal volta 
c1assificarfem de diferenta manera els que foren fets 
memorables i els insignificants; però serra peri11ós i 
ignocent voler aplicar un criteri adual en un triall d'un 
llibre del segle XIII, que'ns dona no més la selecció de 
lo que l'autor va entendre que eren fets bons i grans. 

En qu{na època devfa compondre'l \1ibre? Evident
ment en els seus darrers anys, quan, ja vell, podia 
contemplar en conjunt els fets ocorreguts durant el seu 
llarg regnat, sa vida plena i atrafegada, la filera de 
reis, de prelats i de cavallers que havia vist pujar 
i caure i morir, les seves glorioses conquestes; per 
això ell, que era lletrat i entenfa que'ls reis havfen 
d'esser-ho, convençut del seu dret i de la missió pro
videncial que als reis toca complir al llur pas per la 
terra, se posa a escriure'l llibre dels fets esdevinguts 
durant la seva vida. Per una hàbil deducció se sab que 
la darrera part del llibre hagué d'esser escrita poste
riorment a l'any 1273 \ i sembla mogut per un desig 
de repòs que 'I Conqueridor concedeix l'any següent, 
dos abans de la seva mort, al seu bon fill l'infant en 
Jaume, plena facultat i autoritat pera regir en el seu 
nom l'herencia de Mallorca, Montpeller, Rosselló, Cer
danya i la vila de Montpeller amb les seves jurisdic
cions i drets, tal com podrfa fer-ho el mateix rei '. Tot 
porta a creure que li vingués en enteniment (pot-ser 
d'una manera sobtada, com tants exemples se repro
dueixen en literatura) de deixar per memoria'l llibre 
dels fets que li haurfen esdevingut, justament en els 
seus darrers anys, i que, deixant-Jo enlaire a la H, una 
mà piadosa l'hagués completat i una altra mà anotat la 
data de la mort de l'egregi escriptor. Així també en 
una crònica general escrita del vivent d'en Jaume, va 
afegir-hi un altre escrivent la data de la mort del rei: 
aquestes afegidures són ~orrents en altres cròniques 
mig-evals. 

Per la lectura atentiva de la Crònica s'adquireix 
el convenciment de que'l rei escriu de memori a i que 
escriu en edat madura; no desenrot\1a notes preses 

1) Ed, Aguiló, p. 18. 
2) Ed. Aguiló, p. 26. 
3) En Gabriel Llabrós (<<Bernardo Dez Coll ..... Extret de la Re

vista de Archlvos, Blbllotecas y Museos, Madrid. 19031 p. 18) creu 
Que la redacció va fer-la probablement en el període ae repòs Que 
va deixar-Ii'1 governament dels seus estats envers 1272, retirat en 
la seva possessió de les vessants del Moncayo. Mr. Darwin Swift 
(<<The life and times of James the Fjrsh, Oxford¡ 1893, p. 28), obser
va Que la darrera part ha d'esser escrita despres de 1273, perqué, 
fent senyal del sacrista de LlejJda, diu que (o puys bisbe Dosca (pà
g!nà 477), i aquest individu, Jacme Ça Roca, fou elegit al bisbat 
precisament en 1273, no prenent possessió fins a l'any segUent. 

4) Publica'l document «datum Perpiniani XI Kalendas juli! anno 
Dommi MOCcoLXXo quarto. el canon"O'e Roc ChaMs, en El Archivo 
(Valencia, 1893), t. VII, p. 338, tret de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, 
reg. 19, fol. 139. 
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arràn dels esdéveniments; són els records que van re
frescant-se-Ii a mesura que escriu, i compareixen i a 
voltes s'atropellen, explicant més llargament uns fets 
que'ns apareixen insignificants i unes convers~s que se 
li havren gravat més pregonament a la memOrIa. Espe
cialment quan el vell tracta de la seva infantesa, els 
records personals se barregen amb les dites de la sev.a 
mare i de la gent que l'havía voltat durant el seus PrI
mers anys, i així ho fa constar. Malgrat haver-se traçat 
un pla de l'obra, com se desprèn de lo que n'hem ext~et 
i cosa molt possible en un diplomàtic de la seva alçana, 
tracta de les propies conquestes com un engranatge de 
records personals que van entrelligant-se els uns als 
altres. Per això en aquest llibre s'expliquen algunes 
sensibles omissions que poden ser involuntari es, com la 
del tractat de Corbell; altres poden esser intenciona
des, com la de l'ultrage al bisbe de Girona. 

Els seus diversos sermons veiem que, seguint la 
costum, els comença amb alguna auctoritat de l'Es
criptura, i sovint posa exemples que proven que era 
afectat a llegir i que obrava sempre amb el seu compte 
i raó. Una sola vegada parla d'una aparició, i encara 
de referencia; es després de la presa de la ciutat de 
Mallorques que diu: «E segons que'ls serrains nos 
contaren, deyen que viren entrar primer a cava I un 
cavaler blanch ab armes blanques, e açò deu esser 
nostra creensa que fos sent fordi, car en estories 
trobam que en altres batal1es l'han vist de chrestians 
e de sarraíns moltes vegades » '. 

En Jaume tracta amb més mirament als qui tenen 
anomenada de savis que no pas als caval1ers. Es el cas 
quan les negociacions per la rendició de Xàtiva: l'alcait 
li tramet « un savi moro qui havía nom Almosoys, e era 
el pus savi de Xàtiva e dels meylors homens »; obser
varem el l1enguatge ple d'atenció que'l rei li té: «AI
mosoys, vos sots savi hom, e sembla-ho per dues coses, 
la una per Ja fama que n'havets, l'altra perquè mostrats 
bé vostra raó» '. Així també del seu íntim concel1er 
Bernat Vidal, en el qual en Cerverí de Girona cone
gué un dels millors rimaires del seu temps', diu en 
Jaume que «era hom savi e anava ab nos» '. Acudei
xen involuntari ament a la pensa els dictats de savi 
que, referint-se al rei, ens han trasmès els cronistes 
i els trovadors. Pera en Muntaner era «lo pus bell 
príncep del món e lo pus savi, e lo pus graciós e lo 
pus dreturer» $. Nat de Mons el troba savi de sen y 
plen d'ensenhament 6, i en els plants que endreçaren 
a la mort del rei en Matheu de Quercy i en Cerverí de 
Girona, el primer li reconeix largueza ab natural 
saber 1 i el segón dezir de sen ft . Aquest darrer tro
vador, que sol acabar quasi totes les seves poesíes 
amb un elogi del rei en Jaume o de l'infant Pere, als 
quals havía servit, expressa, en una inèdita epístola 
endreçada als doctors de Provença amb ben pocs mots 
la sorprenent activitat del Conqueridor: 

E del bon Rei diràn 
D'Aragó, c'anc no vI 
Rei qu'en un mes fes tan 
Com el en un mati. 

Un dels atractius d'aquest JJibre incomparable con
sisteix en que s'hi fa parlar sovint el seu propi llen
guatge als personatges no catalans: en això guanya 

1) Ed. Aguiló, p. 134. 
2) Ed. Aguiló, p. 361. 
3) Trobalre melhor no n'es - Ni es de chans afinar - De tals 

dos n'ai vist finar - El bisbat de Gironés: Q'us fo En Bernatz 
Vidals el frays que ab jay - visc ... (Milà, «Trovadores. , p. 404.) 

4} Ed. AgUIló, p. 275. 
5 Muntaner, cap. VII. 
6 Nicolau, «Jaume I y los trovadors provençals», en «Congrés 

històric de la Corona d'Aragó. , Barcelona, 1909, p. 400. 
7) Nicolau, op. cit., p. 400. 
8) Massó Torrents, . Oos plants inèdits d'en Cerver! de Gerona», 

en «Estudis Universitaris Catalans», Barcelona, 1909, p. l!59. 

en sinceritat a les demés cròniques, i si cal, es una 
prova de la seva autenticitat, Els moros, el rei de Cas
tella, alguns aragonesos i una vegada'l seu propi fill 
en Pere, després rei d'Aragó, li parlen castellà; l'At
bran de Montpeller, llenguadocià. El mestre de Tem
ple, Hug de Forcalquier, francès; tot xamporrant el 
català, per les torres pronuncfa les turs de Valencia' 
el rei l'interromp tot seguit: « Maestre, en esta terr~ 
no ha turcs» '. Difícilment podría entregar-se a un 
escrivent la transcripció d'aquest jòc de paraules. Tot 
cavalgant pels carrers de Lió, retreu alguns mots en 
francès: « E isquem-nos tots defora, e cavalgam en nos
tre caval, e era-hi en Johan de Grili. E al brocar que 
nos faem, faem-li fer una gran parada, e dixeren los 
franceses: El Rey no es tant veyl com hom desia, que 
encora poria doner a un turc una gran lancea» ' . Se 
vol un toc més personal? Arriba fins al punt que quan 
explica la conquesta de Mallorca se li escapa algún 
mallorquinisme que no's retroba en lo restant del lli
bre 3; tractant la conquesta de Murcia li venen a la 
memoria mots castellans " 

Està l'obra sembrada de judicis breus sobre una 
partida de personatges, com d'en Guerau de Cabrera 
« qui no havía'l seny de Salomó »; de conjunt sobre'ls 
cavallers, que sempre demanen; sobre'ls aragonesos, 
que són dura gent a entendre la raó,. sobre'ls cas
tellans, que són de gran ufana e orguyloses i que 
en una ocasió'l feren eixir de mesura i en el país dels 
quals les aldees són totes menys de vall e de mur 
i pot entrar-s'hi aixt com ho farta hom per l/n camp. 

En aquest llibre tant natural podem seguir al gran 
rei en els seus moments d'angunia i malaltía, ens fa 
saber quan pateix fam i sed, Sovint el regi cronista 
s'aixeca, i amb tot i això, an el llegidor l'emociona la 
mateixa sinceritat. ¿Haurem de retreure el nèt orgull 
amb que, amb motiu de la mort de Pere'l Catòlic a 
Muret, ens declara: « E quf morf nostre pare, car axf 
ho ha usat tots temps nostre linatge, de vençre o mo
rir» ?; de la noble i!usió en que 'ns parla de les seves 
primeres armes?; de la franquesa sobre'ls seus primers 
anys de regnat, en que confessa « que no havíem aquel 
seny que sabessem donar conseyl a nos ne a altres » ? 
I les discusions en els concells amb els cavallers i els 
prelats? Veiem com se manifesta contrari al parer dels 
nobles q4e primer volen apoderar-se dels llocs entorn 
Valencia per l'expressiva frase « així haurem la gallina 
e puys els pollets » ; com contesta als nobles, sorpresos 
del seu talent estratègic que endevina les operacions 
de l'enemic, « val més qui ho devina que qui ho cerca», 
Moltes vegades ens apareix el qui se sent de sobte 
escriptor i poeta, tot narrant, com, per exemple, quan 
al contemplar el gran nombre de veles acoblades a 
Salou pera la conquesta de Mallorca, diu que tota la 
mar semblava blanca, tant gran era l'estol,. quan 
veient-se l'estol descompost per la tempesta, endreç~ 
una oració sublim al Déu que l'env{a al punt en que'l 
rei d'Aragó se disposa a conquerir tot un reialme a la 
fe cristiana; quan descriu l'èpica escena entre ell i en 
Guillem de Mediona; quan plora la mort dels Monca
des; quan explica amb reial delicadesa l'episodi de l'en
trada a Borriana, que a l'aixecar la host, una oreneta 
havfa fet niu a la tenda reial i ell mana que no pleguin 
la tenda «fins que ella se'n fos anada ab sos fiyls, pus 
en nostra fe era venguda»; quan el lIeó's sent ferit per 
una sageta d'un ballester moro, per haver-se ell massa 
acostat als murs de Valencia en defensió dels seus 
e.ns diu que'l. batut li donà al cairell del front, que s'es: 
tIrà amb tal Ira la sageta que va trencar-la, i la sang 

1 Ed. Aguiló, p. 244. 
2) Ed. AguilÓ, p.513. 
3 } Dugues vega.des l'article ça, «cridaven tots a una vou' . 
4 ) Querer, .solJnno, .so tlo, .so nermano. 

http://Hcrn.it
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rajant-li cara avall, amb el mantell de cendat se la tor
cava, i venfa rient perquè la host no s'impressionés de 
la ferida; després de quatre o cinc dfes de cura, recor
da que « quan la cara nos fo dexinflada, cavalgam per 
tota la ost per tal que la gent no fos tota desconor
tada ». O bé, per últim, quan veu la seva senyera one
jar dalt de les torres de Valencia, descavalga, se posa 
de cara a Orient, plora i besa la terra per la gran mer
cè que Déu li ha feta. 

S'ha posat en dubte l'autenticitat d'aquesta Cròni
ca. A nosaltres, catalans, que' ns trobem parlant avui 
en día la llengua que menys variacions ha sofert en el 
transcurs dels segles entre totes les neollatines (amb 
l'excepció única de la toscana), que llegim correntment 
la Cróníca del rei en jaume quasi com si fos acabada 
de redactar, ens costa molt de no creure que sigui 
escrita pel mateix rei sens intervenció d'altra persona. 
El document té'ls aires d'esser tant verídic en totes 
ses parts, que les mateixes omissions, errades i faltes 
de memoria ens proven encara més la seva autentici
tat. Ens hem talment acostumat a veure la figura del 
rei en la Crònica, que se'ns destaca amb tot el relleu 
al través de les seves planes: no comprenem com una 
obra de tocs tant personals, com els que hem retret 
per vía d'exemple, pugui encarregar-se a un altre pera 
que l'escrigui. El gran Milà i Fontanals, que tant pe
sava les coses, ocupant-se dels trovadors de l'època del 
Conqueridor, diu que la veritable representació poè
tica d'aquest regnat « se encontrara tan sólo en las 
bcllas paginas hist6ricas escritas por el mismo rey». 

D'un quant temps ençà s'han descobert documents 
importantfssims que proven la veneració que a la Cró
nica del Conqueridor tenfen els reis succeidors, desde 
cn jaume 11 fins an en Martf ' : no pot aduir-se'n un de 
sol contra l'autenticitat. No para aquí el culte que's 
guardava en el casal d'Aragó a la Crònica, sinó que no 
s'haurfen, de segur, escolat quaranta anys de la seva 
redacció, que ja va estimular-se'n una traducció al llatí 
i més entrat el segle XIV va traslladar-se a l'aragonès. 
A la poca coneixença o a l'ignorancia del llatí devem 
el que 'Is homes d'acció i els grans militars sentissin la 
pruija d'escriure llurs fets heròics en la llengua parla
da; però a la primería del segle XIV les coses anaren 
canviant: aleshores, en el llenguatge planer i natu
ral del militar, la clerecfa, els gramàtics i altra gent 
docta hi trobaven rudesa i incultura; i aquest menys
preu de la llengua vulgar els condufa a transportar 
les cròniques de la terra a la llengua savia, que no 
era gaire entesa sinó per una aristocracia literaria. 
Tractant-se de l'obra d'un rei tant ilustre, mereixia 
encara més el monument vulgar esser aixecat a l'ele
gancia llatina. El dia de la festa de la Trinitat de l'any 
1314, fra Pere Marsi1i va entregar al rei jaume lI, en 
ocasió en que aquest acabava d'oir missa en el convent 
dels Predicadors de Valencia, un llibre ornat amb lle
tres d'or i amb miniatures segons el mateix rei li havfa 
encarregat que's fes, donant-ne ordre al seu tresorer: 
era la traducció llatina de la Crònica d'en Jaume 1. El 
seu net jaume 11, tant protector de les lletres, en es
pecial de les llatines, va rebre'l llibre amb molta satis
facció, en presencia de nobles i de militars va accep
tar-lo, i, agafant el llibre tant bellament presentat, va 
llegir-ne un capftol tot passejant-se pel claustre. 

Desde'l fet d'aq:.:esta traducció els documents que 
a la Crònica del Conqueridor fan referencia no tracten 
sinó de copies de l'original català i de la versió llatina 

I) El senyor Rubió i Lluch té publicat un excelent estudi tot 
preRentant nous documents: .ComentAris a uns documents sobre la 
Crònica deJaume I (Empori, janer, 1907, pp. 2-R, i Revista dels Es
tudis Universitaris Catalans, novembre-desembre, 1907, pp. 349-357). 
Vegi-s també d'en Jordi Rubió i Balaguer, «NOliS documents sobre 
la Crònica del rey en Jacme» (Estudis Universitaris Catalans», janer
febrer 1008, pp. 9-12). 

demanades per individus de la familia reial o fetes exe
cutar pels mateixos monarques. Se confessa ja en 1314 
que's guardava curosament en l'Arxiu reial de Barce
lona desde temps antic un exemplar de la Crònica en 
vulgar. 1 

El rei Pere del Punyalet, el més bibliòfil dels nos
tres reis i impulsor i confeccionador de diversos llibres 
històrics, va escriure o dirigir una crònica del seu reg
nat, que no va completar-se, amb el caràcter d'auto
biograffa, a imitació del Llibre dels fets d'en jaume l, 
del qual va fer-ne executar dugues hermoses copies, 
que per sort conservem; i justament la Crònica del rei 
en Pere es la única entre totes les nostres, ont se fa 
menció clara i explfcita de la Crònica d'en jaume 1. 
Sembla haver-hi hagut a la casa aragonesa, com una 
gelosia de no treure les cròniques reials de les mans 
dels reis o de la famil ia, perqué'ls documents fins ara 
descoberts no proven que hagi sortit un exemplar des
tinat a altre personatge. Tenim, per altra banda, que'ls 
únics cronistes catalans evidentment coneguts pels 
posteriors historiadors, són (apart la crònica general 
redactada a Ripoll), en Desclot i en Muntaner: aquests 
SÓn els que han infuit veritablement i també són aquells 
dels quals ens han pervingut més manuscrits. I no se 
sab per documents, amb tants d'interès literari com 
s'han descobert, que'ls reis fessin executar copies 
d'aquestes dugues cròniques d'en Desclot i d'en Mun
taner. 

Hem d'examinar la Crònica del gran rei tal com ella 
se'ns presenta i no poden prescindir de l'obra literari a 
els que estudiin la seva autenticitat. Del fet de que 
hagi arribat fins a nosaltres en manuscrits posteriors 
no'n podem fer estat desde'l moment que tenim perdut 
l'exemplar que d'antic se conservava en l'Arxiu reial. 
A més, seria aquest un argument sense força perquè 
de cap altra de les nostres grans cròniques catalanes 
n'hi ha tampoc manuscrit coetani. 

En l'apreciació dels problemes de paternitat d'una 
obra artfstica, tant si'l criteri es favorable com contra
ri, solen influir raons de sentiment de.les quals es molt 
difícil despullar-se. Dels imprecisos documents mig
evals es quasi inútil esperar l'aparició d'un de nou 
que'ns don~ui, d'una manera categòrica i nèta, la de
claració d autoritat que an alguns sembla mancar. 
L'idea que de l'autoritat, com de la del plagi, se tenfa 
en l'edat mitjana era molt diferenta de la que'n tenim 
ara. Hem de convenir que si'l rei en jaume ens hagués 
llegat algunes cobles o una obra llatina, la fama d'es
criptor en els seus temps i en els immediats posteriors 
haurfa sigut gran; perquè ni ell ni la seva gent podfen 
donar una importancia gaire extraordinari a en escriure 
un llibre en el que volgués narrar senzillament, en vul
gar, els fets principals de la seva vida. Si'ns deixem 
apoderar pel dubte, tot trontolla ... i són tants els tex
tes qual atribució apareix indubtable que no's fona
menten en la meitat dels arguments que afavoreixen 
l'autenticitat de la Crònica del rei Conqueridor, que 
cap document contradiu i qual veracitat cada nova in
vestigació fixa i comprova! Què'n restaria, per exem
ple, de l'autenticitat de la crònica d'en Desclot? Tots 
els manuscrits que se'n conserven són força posteriors 
al temps en que l'obra fou escrita, i aquests no duen 
altra menció respecte a l'autor sinó la capsalera; Aquest 
es el libre que'n Bernat Desclot dictà e escrivl. En 
tota la crònica no s'hi tracta un sol moment de la com
posició del llibre i fins ara'ls arxius han perman~scut 
muts respecte'l cronista. En jaume, en canvi, demostra 
clara i manifestament l'idea d'escriure'lllibre, en parla 
tot sovint tot el llarg de la Crònica i els manuscrits 

I) El P. Villanueva, «Viage 1Iternrio ... », t. XVlIl, publica'l prò
leg del ms. original d'en Marsilli, ont sc fa referencia a la Crònica 
antiga en vulgar. 
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canten Aquest es ... libre que feu el rey en ¡acme 
d'Aragó. 

¿Còm podfa haver-se aixecat, en ple segle XIII, 
aquest gran monument literari que es el Llibre dels 
fets d'en Jaume I el Conqueridor, en la nostra llengua 
vulgar catalana? Es que'l segle XIII va esser un segle 
fort per l'espandiment del català, i no mancaven al 
voltant d'aquest monument cròniques en vulgar pe~a 
sostenir-lo i fonamentar-lo. Recordem-les: la versIó 
vulgar més antiga de les gestes dels comtes de Barc~
lona i dels reis d'Aragó, redactada al monestir de RI
poll, acaba amb el rei en Jaume deixant-lo en vida, com 
també ho fa la traducció i amplificació de la crònica de 
l'arquebisbe Roderic de Tolèdol (m. 1247) feta en 1268 
per en Pere Ribera de Perpejà; se feu també una tra
ducció catalana de la Crònica dels Apostolis i dels Em
peradors, d'en Martí de Troppau, ben pocs anys des
prés d'haver-se divulgat l'original (1268-1267?) I 

En la segona meitat del segle s'imposa la conve
niencia de redactar en català els codis jurídics i'~ ma
nifesta l'afany de divulgació de tota ciencia, que es el 
distintiu que caracteritza la literatura catalana mig-eva!, 
afany sintetitzat en els dos grans esperits inquiets 
d'Arnau de Vilanova i d'en Xamón Lu!1. D'aquests 
femps tenim notes analfstiques en vulgar, i fou el que 
historiaren en Desclot totalment i en Muntaner en 
bona part. Ramón Lull, qui sols barbotega'l llatí, escriu 
en la llengua nostra, amb la més gran facilitat del món, 
tants llibres, que sembla impossible haver-se pogut 
enllestir en vida d'home, amb tot i que la seva va esser 
llarga (¡:d.?5-J315). 

En català's portaven, en temps del nostre gran rei, 
desde'ls llibres de despeses del reboster • fins al llibre 
de racions a l'Orient', que si bé recorda la fracas
sada expedició, indica un exemple que serà seguit en 
les grans í victorioses empreses de l'almirall Roger de 
Lluria, quals detalladíssims llibres de racions se con
serven '. 

Però no havfa d'aixecar-se nostra llengua, si al venir 
al món en Jaume I ja feia tot un segle que havía sonat el 
crit de llibertat en els cants dels trovadors, que signi
ficava l'enfranquiment del llatí per les literatures vul
gars, joves presoneres? De bonhora'ls poetes catalans 
s'hi afegeixen a cantar i ens donen la nota més rea
lista, i la llur obra es la que millor ens fa conèixer 
l'ambient literari d'aquells temps, amb detalls que en 
và's cercaríen en els trovadors nadius de Provença. 
En les instruccions al juglar Cabra, el nostre Guerau 
de Cabrera, del segón terç del segle XII, ens dona pot
ser el curs de literatura mig-eval més remot. Ja s'han 
trobat documents del segle XII, àdhuc de literaris, en 
català, i un de la precedent centuria que no presenta 
les diferencies essencials que podfen pensar-se ' . En 
tot l'Alt Aragó sol esser catalana la documentació del 
segle XIII, que es substitulda en el següent per l'ara
gonesa u. Molts fets fan pensar en una civilització 
catalana més extesa de lo que tenim idea, i que no més 
amb nobles impulsos se pot arribar a obrir el sementer 
de un camp d'mvestigació i d'estudi destinat a donar 
bons fruits a la patria. 

Justament dels primers anys del rei en Jaume deu 

I) Per detalls vegi-s la meva «I;istoriograffa», pp. 1-21. 
2) Vegi-S Joaquim Miret i Sans, . Viatges de l'Infant en Pere, 

fill deJaume I, en els anys 1266 y 1269», tiratge apart del Butl/et/ 
del Celllre Excursionista de Catalunya, 1909. 

3, Publicat per Francesc Carreras Candi en «La Creuada a Ter
ra Santa' (Congrès històric de la Corona d'Aragó, W09, p. 106-138). 

4) En l'Arxiu de la Sèu metropolituna de Valencia. 
5) Els ha donat a conèixer el senyor Miret i Sans: . EI més an

tic text literari escrit a Catalunya, precedit per una colecció de 
documents dels segles XI, XII i XIll. <Extret de la Revista de BibUo
gra(ía Catalana, 1\J06). «Oocuments en languc catalane (Hallte vai
!ée du Sègre, XI XII slècles), extret de la Revue /¡/spaniqlle, t. XIX, 
1908. 

6) Tomàs Navarro Tomàs, . Pensión en cI Alto Aragón», Ma
drid, 1908. 

datar el debat entre'l trovador Albert de Sisteró i el 
Monge, en que s'entén per catalans, a més dels natu
rals del pafs, els fills de la Gasconya, la Provença, el 
Llemosí, l'Alvernya i el Vienès. Això, deixant apart 
l'exageració que pugui haver-hi, expressa l'esfera de 
civilització catalana que'ls darrers comtes de Barce
lona i els dos primers reis d'Aragó havien propagat 
enllà del Pirineu, amb la probable intenció de formar, 
amb el temps, una gran nació meridional juntant els 
paísos de més afinitats Iingilístiques amb els catalans, 
intenció que la França va deturar a Muret. 

El noble rei en Jaume I va abandonar l'expansió 
catalana ultra-pirinenca, però del convit que en la ciu
tat de Tarragona va oferir-li en Pere Martell, va eixir
ne la primera lIevor que va donar per fruit esponerós 
l'anexió de dos reialmes guanyats a la llengua catala
na, que era un dels amors d'en Jaume el Conqueridor. 

JAUME MASSÓ TORRENTS 

Notes & fets 
Amb el present número la REVISTA DE CAT ALUNY A 

ofereix als seus suscriptors i lectors el CUPÓ nú
mero 4, imprés a les cobertes. Un nombre determinat 
d'aquests cupons donarà dret a adquirir gratuitament 
o amb grans rebaixes de preu, obres i fascicles que 
molt aviat anunciarem concretament, entre'ls quals 
n'hi haurà d'en Cebrià de Montoliu, Prudenci Bertrana, 
Rovira i Virgili, Alexandre Plana, Ribera i Rovira, 
etcètera, etc. 

*** 
Preguem an aquells qui rebin aquesta REVISTA i no 

desitjin esser-ne suscriptors, se serveixin retornar-la o 
indicar-ho al repartidor. 

Aixímateix preguem als corresponsals i paqueters 
que encara no ho hagin fet, se serveixin comunicar an 
aquesta Administració si desitgen seguir rebent la 
nostra REVISTA, i, en cas afirmatiu, el número exacte 
d'exemplars que volen rebre-n. 

*** 
El!' suscriptors de fòra de Barcelona poden enviar 

l'import de la seva suscripció a la REVISTA DE CATA
LUNYA en la forma que'ls sigui més còmoda. 

Els preus de suscripció, per trimestre, són: Cata
lunya, 2'50 pessetes; Espanya, 3 ptes.; Portugal, 
4 ptes.; Extranger, 6 ptes. 

AvIs 

Avisem als nostres suscriptors i lectors que 
poden presentar els folletins i les cobertes de La 

pena de mort, d'en Gabriel Alomar, i del Discurs a 

la Joventut, de M. jaurés, a les nostres olicines, 
Rambla de les Flors, 14, principal, ont, abonant la 
canti/at de 10 cèntims, els serà ell trega da l'obreta 
enquadernada elegantment. 
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t~~~~~~~~~~~~~~~~--·-----------~~~~~~~t 
i ~.:".. ~ LA SETMANA PASSADA .:".. ~ ~ · 
.--------~---------.--.-----------_~ ___ 1 
ELS DEPORTS 

NÀUTICA. - El dil\uns acabava feliçment la setma
na nàutica organitzada per l'actiu Reial Club de Bar
celona. 

A pesar dels inconvenients que's tingueren de 
vèncer i de la pertorbació que hi hagué en les regates 
de rem del dfa 2, el Club volgué complir estrictament 
el programa anunciat. Lo qual mereix la nostra més 
sincera lloança. 

Pel dematí del día de Corpus se completà' I progra
ma de les regates de rem en una part essencialfssima. 

Me refereixo a la Copa Morató, Campionat de 
Barcelona, pera canoes a dèu rems i timoner, que cada 
any ha anat disputada i que aquest any menaçava d'es
ser-ho encara més per les circumstancies que mediaren 
en ets entrenaments i el major nombre d'embarcacions 
que hi prenfen part. 

Vuit n'hi havIa d'inscrites (no vint com equivocada
ment me feu dir el caixista la setmana passada) i vuit 
se'n presentaren el diumenge dIa 2. Però'l dIa de Cor
pus ja se'n deixà de presentar una, i les tripulacions de 
les altres sofriren algunes modificacions sensibles. 

Com era de preveure, la ~ Lola » , del R. C. de B., 
passà aviat davant de totes, i conservant la seva ven
tat ja, arribà primer que cap, seguint-la la «Ligera » i la 
«Voladora » . 

I dic que era de preveure, perquè aquesta embar
cació es d'una construcció molt lleugera i forçosament, 
amb un bon entreno, encara que la tripulació no fos 
molt forta , havfen de guanyar, car les altres estaven 
en inferiors condicions. 

Prova d'això es que la segona en arribar fou l'em
barcació més nova i lleugera de l'A. N. B., la «Ligera )) , 
en comptes de la «Voladora ) , que era la que ,portava 
tripulació més forta i ben entrenada. 

De totes maneres, es una victoria pel R. C. de B., 
que aquest any ha quedat detentor de quasi totes les 
copes i campionats. 

Vegi-s si no: Regata internacional i copa de l'Ajun
tament, guanyades per la iola «Barcino 1». Copa del rei, 
guanyada també per la mateixa iola. Copa Morató, 
guanyada per la canoa «Lola ) . 

Això en quant a rem. 
En quant a vela, se queda amb la cOp'a del rei pera 

iats de 7 metres amb el seu «R. C. B. »), que dilluns, 
en la prova definitiva, guanyà al del R. C. N. de Bar
celona. No li mancava més que'l premi dels iats de 
6 metres, copa de la LI. M. E., que guanyà'l «Pi\ila )), 
de Valencia, pera haver-se'n emportat tots els primers 
premis. 

En quant a les regates de canots automòbils, quasi 
val més no esmentar-les. La major part d'ells no ser
veixen més que pera passejar pel port. Així es que 
feren un paper no gaire lIuit. No obstant, s'emportà la 
copa del Cfrcol Artístic, en la regata del dfa de Cor
pus, el «María L1uisa», també del R. C. de B. 

Ara, per acabar, hem de recomenar al R. C. una 
mica més de cuidado en l'organització de les regates de 
rem que cada any constitueixen el plat fort de la set
mana nàutica. De persistir en celebrar-les amb tot l'enal
timent de que sÓn dignes, se fa necessari no enganyar 
a la gent que amb tota bona fe acudeix cada any en 
gran nombre. 

AVIACIÓ. - L'extensió donada an aquesta crònica 
parlant de la nàutica, me priva de dir que\c6m sobre'\ 

miting d'aviació que començà dissabte passat a l'Aero-
drom de C~n Tunis. . 

Ho deixarem, doncs, pera la setmana entrant. 

J. BERTRÀN I BALLET 

QOESTIONS DE DRET 
LA RABAÇA MORTA. - No es pas un contracte molt 

antic aquest. Va desenrotllar-se durant el segle XVlIl 
encara que en temps anteriors podrfem trobar algún 
precedent, i es innegable que ha fet un gran bé a 
l'agricultura, especialment en les vinyes; avui apareix 
també generalitzat i desenrotllat en totes les comar
ques catalanes. Per això'l seu estudi té de resultar 
profitós i de resultats sumament pràctics. 

L'ilustrat advocat senyor Maspons i Anglasell, que 
va tractar de la Rabaça en la darrera conferencia de 
les que's venen donant a l'Academia de Jurisprudencia, 
el fa derivar molt llògicament de l'enfitèusi. La con
cepció d'aquesta gran institució devía crear el con
tracte especial i distintiu de la Rabaça pera les 
vinyes. Adhuc considerant la Rabaça morta com 
surgida çle l'idea d'enfiteusi, té el caràcter d'un con
tracte especial i sui generi8. No es aparcerfa ni socie
tat, ni una barreja de l'una i l'altra com creu en 
V. Santamarfa. La Rabaça es un dret de superficie 
i consisteix en una plantació feta en terreny agè amb 
consentiment del propietari d'aquest. Si's considera a la 
Rabaça com un contracte d'aparcerfa també ho deuria 
ser l'enfiteusi i no pot ser societat, car no fineix per 
les formes d'aquesta. Amb lo dit i conforme a l'opinió 
de tots els autors catalans, el dret de Rabaça morta 
rea!, inscribible i hipotecable, no es arrendament. Es 
un contracte especial i substantiu i desde aquest punt 
de vista s'ha de partir, com ho fa el senyor Maspons, 
pera orientar-lo segons la seva tradició i realitat d'ara. 

El Tribunal Suprem en diverses sentencies ha con
siderat aquest contracte de distinta manera, però encara 
avui podríem alabar un xic la llegislació espanyola 
que va admetre en el Còdic Civil l'institució de que 
parlem. 

El senyor Maspons, en la seva magistral confe
rencia, feu notar que la Rabaça s'ha extès en el cultiu 
dels ametllers (en el poble de Collbató, per exemple) 
i a les plantacions d'oliveres fetes pel cantó d'Olesa. 
l això s'ha de tenir en compte al formular orien
tacions. 

Ademés s'ha d'observar que la vinya actual se fa 
de ceps americans, la vida dels quals se desconeix amb 
certitut; que aQuests ceps exigeixen cultius diferents 
dels antics, essent actualment el mètode d'explotació 
de les vinyes també distint del que abans s'usava. 

El senyor Maspons, com a resum creu, que en la 
Rabaça se deuen tenir en compte primer la voluntat 
de les parts, després els usos i costums de la comarca; 
a manca d'uns i altres s'ha de tendir sempre al major 
nombre d'anys, per efecte de la plantació actual de 
ceps americans i per haver-se extès el contracte a la 
plantació d'oliveres, ametllers i avellaners. 

En la pràctica avui ja se regula la Rabaça per la 
voluntat contractual ben orientada i previsora. No 
obstant, en alguns punts, el Llobregat per exem
ple, la Rabaça morta no té'l predomini d'abans, 
establint-se en el seu lloc el ver i genuí arrendament. 

f'. CuLI I VERDAGUER 
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Per ¡ ò d ¡ oCS 

LA BAIXA DE LA NATALITAT 

( L'Humanité) 

Escriu M. jean jaurès, posant en el seu veritable 
terreny el problema de la natalitat: 

«Mentres els nostres diaris se planyen de la dis
minuci6 constatada de la població francesa, mentres 
certs diaris pangermanistes celebren grollera~ent el 
pretès afebliment físic de la nostra raça, el major ge
neral von der Goltz nota amb espant la minva conti
nua de la natalitat alemanya. Aquesta ha passat de 40 
per 1,000 en 1870 a 20 en 1911. Es una mi~va ~'u~a 
mitat, i tot fa creure que estem ~n presenc.la, dlgU1·s 
lo que's vulgui, d'un fenomen que s general1tza a me
sura que's desenrotllen en els pobles moderns les habi
tuts de benestar i de previsió. 

Si el moviment continués, pot·ser se produiría una 
ruptura d'equilibri que portarfa un moviment en s.entit 
invers. Però en el present període, sembla eVldent 
que'ls pobles se mantindràn sobre tot disminuint la 
mortalitat. » 

STRINDBERG I A VEBURY 

(La Almudaina) 
Diu en Marius Verdaguer: 

« Nada mas vado y vano que el libro de Lubboc 
sobre los placeres de la vida. Los hombres no estamos 
nunca en ese término medio de burguesfa y sentimen
talismo. El libro de lord Avebury, a pesar de su gran 
número de citas poéticas, tiene un sentido de materia
Iidad que nos es repulsivo; en el fondo viene a prego
nar el egoismo y la salud como toda fuente de dicha. 
El optimismo es propio s610 del atolondramiento y de 
la falta de pensar. Los mis mos mlsticos, cuyo amor 
esta mas alia de la esperanza, son tristes. Junto a la 
paradoja Schopenhauer resulta mas verdadero y real 
que lord Avebury. No hay ar~ista huma~o que no s~a 
pesimista. La vida humana S1l1 ese sentlr serfa lo mlS
mo que un mar sin olas, que un cielo sin nubes y que 
una montaña sin pinos retorcidos. ÉI impide que haga
mos centro de nuestra vida a la tierra y que miremos 
mas alia de las estrellas temblorosas. De la considera
ci6n de nuestros dolores de ahora, nace el anhelo de 
un bienestar futuro, y de ese bienestar los conceptos 
teos6ficos humanos. 

Hijo de to do ese razonar sereno era Augusto Strind
berg, que ha fallec~do estos dfas en Stokolmo .. En su 
última obra, que btul6 El /nfierno, con esa fllosoffa 
brumosa y vaga, propia de los grandes hom bres del 
norte, sentó principios extraños acerca del dolor y de 
la vida. 

Todos los daneses le miraron con un interés grande 
y él, en su celebérrimo drama El maestro Ola/~ hizo 
tolia la exposici6n tortuosa de un reformador soñado 
por el dramaturgo. 

Cuando Goethe public6 Die Leiden des junger 
Wertlzeï, se suicidaron mucllos alemanes; cuando 
Schi1ler hizo representar por primera vez Los bandi
dos, ese drama atormentado y obscuro, algunos jóve
nes exaltados fueron a las montañas a ejercer tan 
legendaria profesión. Cuando lord Avebury public6 
su Iibro Pleasures of lífe, un inglés se propuso se
guir paso a paso las normas del Iibro y crey6 ser feliz. 
Pero he aquf que se le muere su esposa, de la cua1 
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estaba profundamente enamorado, y al quedarse soli
tario, comprendi6 que el amor se le habfa Ilevado toda 
la felicidad de la vida. 

He aquf dos polos: Averbury, Strindberg. He aquf 
dos palabras opuestas: Amor, Felicic1ad. Quizas algún 
dIa un sabio fi1ósofo encuentre la amalgama para unir
las, la fórmula fundamental de su armonía. » 

EL VESPER DEL MARROC 

(El Mercantil Valenciana) 

D'un editorial d'aquest diari, reproduim el següent 
fragment: 

« Para nosotros lo de Fez reviste una importancia 
extraordinari a, porque es una lección de hechos. Si 
Francia, con Sl! extraordinaria potencia militar y eco
n6mica, corre grandes riesgos, sufre enormes queb ran
tos y lleva trazas de que el negocio le resulte remata
damente malo, calcúlese lo que le sucederfa a España 
si se empeñase en ir a la conquista del Rif, como quie
ren los patrioteros de « guerra al infiel marroquí », 
apóstoles de la guerra en tanto no se les toque el bol
sillo ni tengan hijos que entregar a los rigores del 
clima africano y a la barbarie mora. 

Las guerras de conquista son y han sido si empre 
ruinosas y difíciles, y 5610 las naciones ricas y soora
das de sangre pueden permitirse el lujo de sostenerlas; 
por eso nosotros hemos sido siempre contrarios a las 
aventuras del Rif, y deseamos vivamente que terminen 
antes de llorar nuevas catastrofes. 

Ni el honor ni la necesidad nos obligan a pelear en 
un país que ha de oponer a la penetración armada, no 
sólo las resistencias del valor indómito y de] fanatismo 
ciego de sus hijos, sinó la inc1emencia de una natura
leza que no produce lo necesari o para vivir, y por Jo 
tanto, que el presupuesto de la vida ha de tener allf 
aumento considerable, puesto que todo ha de costar 
mas caro, siendo traído de fuera. Guerra en la que el 
ejército invas?r no puede vivir sobre el país, es rui
nosa de neceSldad. 

Es mas faci I vivir en el interior de Marruecos que 
en el Rif, y por lo tanto nosotros hemos de tropezar 
con mayores escollos que los franceses. 

Cuando se hable de nuestra conquista del Rif, acor
démonos de lo que sucede a Francia en Fez.» 

LA SITUACiÓ FINANCIERA D'ALEMANYA 

(Frankfurter Zeitung) 

En la revista financiera d'aquest periòdic s'hi l1e
geix lo següent: 

«El mercat ha quedat paralitzat enterament a causa 
de les vendes forçades i de les inquietuts per l'avenir. 
Pot-ser també la po\ftica general exerceix sobre d'ell 
una certa influencia, puig se parla de noves aliances 
i de noves dificultats amb cert pafs. 

La l1arga durada de la guerra itali·turca i la situaci6 
poc favorable de la França al Marroc no poden pas ins· 
pirar optimismes. 

El mercat dels nostres emprèstits interiors està des
favorablement disposat i les cotitzacions dels diversos 
emprèstits de l'Estat mai havfen estat tant baixes d'al
guns anys ençà.» 
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LA MANCOMUNITAT I L'U. F. N. R. 

(El Poble Català) 

Referint-se al projecte de Mancomunitats, diu nos
tre benvolgut confrare: 

« L'actitut que la minorfa federal n~cionalista pen
drà, en el C:0ngrès i davant del poble de Catalunya 
sera clara I neta. El parer dels nostres diputats es 
que'l projecte de Mancomunitats, tal com s'ha presen
tat a les Corts, es inadmissible. Què cal fer, doncs? De 
primer cal esforçar-se, en el si de la comissió parla
mentaria, pera modificar de tal manera el projecte, 
que aquest resulti, en el fons, el mateix que presenta
ren les Diputacions catalanes. 

Un dels punts essencials pera nosaltres es el de la 
constitució democràtica de la Mancomunitat. En el 
projecte del govern no hi ha tal cosa, i els regionalis
tes, segons sembla, pretenen establir, pera aquest 
efecte, una distinció entre l'Assamblea constituient i la 
Assamblea constituída de la Mancomunitat. Els fede
rals nacionalistes, al contrari, volen que tant l'Assam
blea constituient com la constitufda siguin plenament 
democràtiques en la seva formació i en el seu funciona
ment. Si predominés el criteri contrari, els nostres 
diputats s'oposaríen intranzigentment a l'aprovació del 
projecte. 

Ja ho saben; doncs, el regionalistes. No intentin 
pas una aventura anàloga a la del vot corporatiu. Si tal 
cosa intentessin, ells seríen els responsables del dany 
gravfssim que s'inferiría a l'idea de la Mancomunitat, 
puig el nostre partit s'hi declararfa hostil. La gran 
majoría del poble català es lliberal, fins direm republi
cana, i no podrfem tolerar que les dretes catalanes 
inventessin un sistema fraudulent, imaginat amb el 
propòsit de dominar i manar en el futur organisme. 
No: han d'esser els membres de les Diputacions, 
elegits per sufragi universal pur i simple, els qui 
regeixin la Mancomunitat, si es que aquesta s'arriba a 
establir. Diem tot això, suposant que' ns entendràn 
prou bé els qui ho han d'entendre, puig no voldrfem 
veure-ns obligats a parlar més clar. Sabem lo que entre 
bastidors hi ha d'aquesta qüestió, i, si convé, ho farem 
públic. 

En les tasques de la comissió parlamentaria poden 
succeir dugues coses: que siguin acceptades aquelles 
millores importants al projecte que'l farfen equivalent 
al de les Diputacions, o que les tals esmenes siguin 
rebutjades parcial o totalment. En el primer cas, els 
nostres diputats apoiaràn el projecte, tot declarant ben 
altament que'l consideren com a una reforma purament 
administrativa i que no resol ni molt menys la qüestió 
nacionalista catalana, la qual queda en peu en sa inte
gritat. En el segón cas, els nostres diputats rebutjaràn 
en bloc el projecte, oposant-hi un contraprojecte com
plet i orgànic, ont estaràn contingudes en sa plenitut 
les reivindicacions de la nacionalitat catalana.» 

EL PERILL GROC 

(El Liberal, de Madrid) 

Comentant els escrits del matrimoni Webb sobre la 
Xina, diu don L1uis de Araquistain: 

«El peligro amarillo. desde el punto de vista mili
tar o económico, es grotesco. Pero hay un peligro 
amaril10 que no es grotesco, sino muy real y muy pro
fundo, que el matrimonio Webb descubre con penetra
ción admirable. (( La China - dicen - yace como una 
bal1ena embarrancada, que muestra el costoso ambar 

gris ante los ojos voraces de tas potendas civHizadaS 
tentandolas, hasta el punto de no poder casi resistir a 
una intervención armada y a una arrebatiña de anexio
nes que encenderan muy probablemente la antorcha de 
la guerra europea, en el curso de la cual (como visible
mente ocur~ió en Alemania el siglo XVII y en toda la 
Europa continental el XVIII) nuestra propi a civilización 
y estado moral descenderfan a un nivel inferior.» He 
aquf el verdadero peli gro : no de la China sobre Euro
pa, ~ino de Europa sobre la China, y, de rechazo, sobre 
la mlsmB; Europa;. peligro de lobos que se arrojan so
bre la mlsma bestta muerta y que acaban mordiéndose 
unos ~ otros. Exactamente lo que ha estado a punto de 
ocurnr en Marruecos y lo que no sabemos si ocurrira 
aún, porque no anda aún lejos la manada lobuna. 

El remedio a este peli gro es uno: la elevación cul
tural de los chinos. Asf, pues, lejos de temer el des
perta!11iento intelectual de los chinos, hay que desearlo 
y estImularlo, porque el peli gro no reside en la igual· 
dad económica y militar de las naciones, sino en el 
hecho de que existan naciones inferiormente desigua
les, que despiertan la codicia de las de la misma esta
tura. Y en el caso de la China, aunque no tan extre
mado, se hallan algunos pueblos de Europa, cuya mejor 
garantía es también la misma: la intensificación de la 
cultura. Claro esta que dentro del perfmetro de Europa 
las agresiones son menos probables que fuera, porque 
el cinismo de tas grandes potencias, con ser tan grande, 
no llega ya a tanto, y, si llegara, hay, por fortuna, una 
democracia internacional europea que, aunque poco 
sensible aún a los atropellos cometi dos fuera de Euro
pa, no consentirfa un atentado de ese tamaño dent ro 
de los !fmites de su continente. Pero no esta de mas 
que tengamos presente la visión que nos dan los Webb 
de la China para percatarse de esta verdad: que den
tro de est e régimen de i1egalidad internacional en que 
vivimos, las garantías de independencia de un país 
estan en relación directa de su grado de cultura. «(Des
de este punto de vista y en este senti do, la presente 
revolución esta l1ena de esperanzas», terminan los 
Webb. Es decir, la revolución verdadera, interna, co
menzara, si comienza, cuando se dé por terminada la 
actual. Después de todo, deben de envidiar a la China 
algunos pueblos europeos, que se pasan ta vida jugan
do a la revolución externa, sin que, ademas, la cosa 
pase l1unca de juego, en tanto que nadie, o casi nadie, 
se ocupa de la otra, de la revolución profunda por la 
cultura. » 

INÚTILS I PRÒFUGS 

(Acción Republicana, de la Corunya) 

Aquest diari publica els datos i les consideracions 
següents: 

( Soldados alistados en la Coruña 438 
Presentados 182 
Prófugos . 256 

Inútiles. . . . . 
Con excepción legal 
Declarados soldados 

Total. 

116 
33 
33 

182 

¿ Consecuencias? Que de 438 hombres que debfan 
ser soldados se escaparon de Espafla 256. 

Que de los 182 presentados hay 116 inútiles por 
falta de desarrollo Ú otras causas y sólo 33 fueron de
clarados soldados.)l 

Imp. RHVISTA DI! C.\TALU="YA 
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