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LA DEVANTEUA 

«Poques paraules direm als nostres lectors. Lo pro
grama que va al devant de nostre diari, síntesis de les 
Bases discutides y aprobades a Manresa per les pesona-
litats més eminents de nostre despertar literari y poli
rien, y que poquet a poch van copiant los que mes les 
atacaren, nos excusa de dir ahont anem. Més clar no 
hi ha res. Ni les aygües de les fonts de la montanya. 

»Quí som? No ho vulguin saber per pesses menudes, 
que tindrien un desengany. Som periodistes que no 
vivim del periòdich. Som patriotes que no tenim la pa
tria a Is llavis, sino gravada al fons del cor. Som lo 
que se 'n diu homes de sa casa y que per culpes que no 
son nostres hem d'anar ara ab la casa al coll igual 
que 'Is cargols. 

»Y no'P.S dol pas nostre'romiatje. Per tot hont anem 
trobem cares amigues, hontsevullase'nsacullab efusió 
Per tot arreu trobem més catalanistes dels que creyem 
trobarhi ab tot y conèixer tant com lo qui més les for-
ses ab que pot comptar nostra idea. Los centralistes han 
dat tant bella fangada que ho han remogut tot. 

»No 'ns penedim de res de lo que portem escrit. Lo 
fel que deixem anar devegades es poch agre per los 
que nan pres la nació com joguina y al poble com un 
remat de xays. 

»Observis lo que era Espanya y loquees. Vegis hont 
paren les terres que tenia; lo caràcter que la enaltia; lo 
sà judici que sobreixía dels aforismes de totes ses re
gions. Tot se 'n ho ha endut lo diable. 

»Avuy la manejen y la trasbalsen quatre mitjos fa
drins de la política y un parell de dotzenes de periodis
tes que encara no han fet la creixensa, uns quants ro
tatius que no saben d'escriure en serio ni en broma. 
Fins quan toquen lo corn de guerra semblen guarda-
agulles que avisen la arribada d'un tren. Dues notes 
sempre iguals y mal dades sempre. 

»Ells son amos de la guerra y de la pau; posen los 
tributs que be 'Is hi sembla; enmotllen diputats y regi
dors com aquell que enmotlla nines; agreguen y desa
greguen pobles ab pasta d'enganxar xicres,' fentse pagar 
per la feyna alguns centenars de duros diaris. 

»Y això tot plegat no pot seguir. Un o altre hi té de 
posar punts y comes, baldamcnt lo mestre li piqui 'Is 
dits. 

»Per això hem vingut també al Vendrell. Per posar 
punts y comes allà hont convingui. 

»Ara per ara tenim molt guanyat. Ja som al Año pri
mero.—Número I. No ho podíem pas dir aixís un mes 
endarrera.» 

D'aquells temps als d'are han variat molt les coses; 
la manera de procedir d'allavors era, si 's vol, un xich 
romàntica en el sentit de no buscar may les convenièn
cies de moment ni ajupirse a imposicions de cap mena; 
es deven gran part de les coses que 's volien dir sense 
fer per això la pescatera y lo que no permetien dir es 
callava sense haver d'escriure precisament lo contrari 
de lo que 's pensava. Avuy s'està més per lo que benè
volament podem calificar d'oportunisme: la gent se 'n 
riu dels que 's volen pendre la política ab serietat y la 
gran qüestió consisteix en fer coses, baldament sien 
tonteríes o baixeses. Per això avuy dia no 's té de mirar 
gayre prim en lo que 's diu o lo que 's fa, perquè per 
la opinió pública no existeix ni '1 passat ni '1 futur y el 
present sempre '1 veu del color del vidret que 's deixa 
posar devant dels ulls. No 's té de pensar may en que 
o que avuy es diga pot tornar demà a la boca, perquè 
ab tota tranquilitatespotallavorsdir lo contrari. D'això, 
que en altres temps se 'n diria pecat d'inconseqüència, 
per no descendir a les paraules grolleres que s'acuden, 
avuy se 'n diu enmotllarse a les circunstancies, y 'ab 
aquesta frase per divisa es pot representar per un burro 
aquell que quinze dies endarrera era el gran home que 
havia portat la llum de la veritat y de la justicia al 
poble de Barcelona, o es pot fer l'elogi més entussiasta 
d'aquell que poch avans no se li perdonava, y a cada 
moment se li retreya, una distracció de Geografía. Per 
suposat que la major part dels que se 'n burlaven en
care no saben ben be hont cau el Poble Nou. 

Y partint d'aquest criteri no 'ns va extranyar, y ho 
vaig trobar molt posat en rahó, que al ser suspesa La 
Veu no 's preocupés de reaparèixer fóra de la provincia 
de Barcelona, o al extranger si la cosa hagués anat més 
repicada, y procurés sortir als pochs dies a Barcelona 
ab el següent solt, que posava de manifest la seva con
ducta. 

«ACUSACIONS INJUSTIFICADES 
»Sense cap fonament, sense que jamay nosaltres, res

pectuosos sempre ab totes les lleys y ab tots els orga
nismes encarregats de cumplirles, haguem donat motiu 
pera pensar lo contrari, se ns han atribuit aquets dies 
actituts y criteris que sols els que no 'ns coneixen poden 
imaginar. 

»Nosaltres estem, hem estat y volem estar sempre 
dins de la legalitat. Ni ab injustícies ens podran may 
apartàrnosen. Tenim demassiat amor a Espanya y als 
seus destins. 

»L1 marques de Camps en el Senat rectificà certs 
conceptes, y ses declaracions d'allavors, que nosaltres 
compartim, ens relleven d'insistir sobre aquet parti
cular.» 

. Hi ha entre'Is fets del Mars del norantaset y del 
Novembre de l'any passat certes circunstancies sem
blants y el lector pot comparar la conducta dels catala
nistes d'una y altra època, pero li aconsello que no s' hi 
amohini gayre perquè ¿qui es que 's preocupa dels que 
varen portarnos les gallines? 

J. S A N S Y O L I V E R A S , 

O * « " <Í™ w& w™ v ** w^* «^* te™ v^* v™ t ^ · ^ W i ^ * ^ * * í * ( ^ · , ^ · ^ · J * ¿£K i¿K (^* J * ^ * (^* ^ * t^* %/& t^* %¿& i¡& 

Papifieaeió soeial 

i alguna vegada s'ha de confessar que tenen tota la 
rahó els socialistes al combatre la actual organisa-

ció capitalista de la societat, es al fer ressaltar lo que 
aquesta fomenta legoísme desordenat que mata els sen
timents del poble y es la causa de totes les abjeccions 
en que aquest se revolca. Perdudes les antigues cren-
cies (que si poden ser discutides baix el punt de vista 
racional, son indiscutibles en el sentit de ser un frè 
poderós de les passions), y mentres les experiències més 
doloroses indueixen als homes estudiosos a buscar la 
pauta de la nova moral, la societat queda completament 
abandonada a un afany de negoci, quins funestos efec
tes no arriva a contrarrestar de bon tros la feble resis
tencia d'una conciencia individual cada dia més migra
da. Fa poch dies ens planyiem desde aquestes mateixes 
columnes dels funestos efectes de certes publicacions 
que tant contribueixen a la desmoralisació de les classes 
intelectuals inferiors d'imaginació impressionable/com 
son les dones y jovenets, ab la relació descarnada de 
crims esgarrifosos que gasta la seva sensibilitat, al ma
teix temps que son veritables tractats de criminalogía 
vulgarisant y escampant entre inteligencies febles o en 
estat de formació, els detalls y circuntancies que conco
rren en la realisació d'actes punibles, y provocant la 
seva repetició per l'hàbit d'aytals lectures, l'exemple 
que representen y les ensenyanses que d'elles en 
treu un inconscient y natural esperit d'imitació. Y això 
no es més que una petita mostra d'un mal extensament 
generalisat. Negociants estúpits y sense entranyes explo
ten miserablement el sentimentalisme popular ab espec
tacles sagnants, amanits alguna vegada ab insulses xa-
bacanades; o les seves passions en comedies y sarsueles 
inmorals y buydes y en publicacions pornogràfiques. 
Per l'afany de negoci agermanat ab la poca conciencia 
se sostenen els grans vicis nacionals d'Espanya, els 
toros y la Lorería, y els centres de joch y de vicis de 
tota mena que empesten y desnaturaliscn la nostra 
terra. Y si enfondissim més potser trovariem en aquest 
afany de negoci la causa única de tota la munió dels 
mals socials y fins dels individuals, bastantnos per avuy 
fer notar tots els que afecten a la vida moral, que, no 
obstant, creyem que es la base sobre la que descansa 
tota la societat. 

El catalanisme té una honrosa historia respecte en 
aquet particular. Junt ab la exaltació de la conciencia y 
de la voluntat nacionals, ha predicat sempre ab les 
paraules y l'exemple la dignificació y perfeccionament 
moralt de tots els catalans, quina suma té de formar la 
gloria de Catalunya. Ell no ha transigit may ab toros, 
flamenquisme, ni demés espectacles embrutidors y 
costums exòtiques y pernicioses, proclamant cl retorn 
a la puresa y antiga senzillesa de costums y la neces
sitat d'una veritable reacció en aquest sentit. 

La seva prempsa diaria no ha tingut la debilitat de 
claudicar vergonyosament dels seus nobles principis 
embrutant, per aquest esperit de negoci, les seves colum
nes ab la relació de crims, anuncis vergonyosos, llistes 
de loteries y revistes de toros, quin monopoli tenen els 
de llenguatge foraster. Y no tant sols el catalanisme 
conscient, sino que ni les mateixes manifestacions ex-
pontanies y inconscients de l'ànima catalana, més o 
menys mixtificada, com son la prempsa popular políti
ca o literaria escrita en català, el teatre y la literatura y 
l'art en general han sigut tampoch infectats pel virus 
de la pornografia o del sensualisme que unes vegades 
ens vé de Espanya y altres de Fransa, demostrant que 
en el sí del nostre poble 's conserva un llevat de puresa 
y d'energía moral que son la millor garantia del seu 
triomf en l'avenir. 

La intransigencia absoluta ab la corrupció que de 
fóra amenassava invadirnos, la persistencia en posar la 
conciencia per demunt de tot, han sigut, sense cap dub
te, el secret del innegable expandiment actual del 
catalanisme, que no 's deu, com molts creuen, a les 
lluytes polítiques y a les campanyes bullangueres 
d'aquets darrers anys, sino a la feyna llarga, pacient, 
constant y desinteressada dels primers apòstols. 

Es de creure y d'esperar que l'antich sentiment ca
talanista, que fou servat y conresat durant tants anys. 
que 's va fer fort en mitj d'una societat completament 
desviada y quines doctrines ressorgeixen ara del actual 
enrunament polítich com la única esperansa salvadora 
un cop passats els actuals moments de veritable confu
sió per la diversitat d'elements nous que en ell 's han 
acullit, tornarà a rependrer la seva antiga y positiva 
feyna, manifestantse ab tota sa integritat y rebutjant ab 
més intransigencia que may els costums y vicisexòtichs 
y procurant depurar els nostres defectes naturals, en
tre 'Is quals s'hi compta aquest desitj inmoderat de ga-
nancies que tanca 'Is ulls de la conciencia, vicis que, 
com a bons germans que son, donen la mà als altres 
que de fóra 'ns venen ajudantlos a introduhirse y a na-
turalisarse entre nosaltres. Aixís, restituint als catalans 
ai sí de la seva propia naturalesa, de la qual la violen
cia ajudada de diverses circunstancies històriques els va 
apartar, es podrà empendre ab fruat la obra del seu 
perfeccionament, y posant per jutje suprem, perojutje 
sever y inexorable, dels seu actes a la propia conciencia 
els posarà en condicions inmillorables pera aceptar de 
bon grat y sense la més lleu prevenció totes aquelles 
reformes en les relacions socials que millor tendeixin 
al enaltiment de la justicia ensemps que al millora
ment moral y a la consegüent dignificació de tots els fills 
de la Patria. 

.1. P. 

Quelcom sobre l'ibsen 

Treball llegit en la vetllada literaria celebrada 7 dia 
7 del actual en la Associació Popular Catalanista 

UN ENEMICH DEL POBLE 

Vlbsen, el gran precursor del teatre modern univer
sal, no té cap tendencia fixa. El seu teatre, per més 

que molts ho haigin volgut veure aixís, no enclou cap 
idea regularisada, uniforme. Mentres unes vegades s'ens 
mostra altament optimista, d'altres, les seves obres, 
respiren un fons mancadament pessimista. Segons l'es
tat d'ànim en que 's trova cl tipo que descriu o el pro
blema que planteja, obra. 

No obstant, si agafem totes ses obres y les passem 
per ull de garvell, potser sí que li trovarèm un quel
com d'homogenitat, mes lo que hi descubrirem no serà 
urta idea, sinó un temperament: l'individualisme. 

Si vos digués que soch ibsenià, obertament ibsenià, 
mentiría. Jo a l'ibsen li trovo defectes capitals. Entre 
ells el de no crèurcl dramaturch. Mes aquesta creensa 
m'aferma en la admiració que envers ell sento com ? 
individualista. 

Segons mon modo d'entendre, al escriure un dra
ma, no s preocupava de si tal o qual escena seria repre-
sentable. Desenrotllava la acció tal com ;creya que a 
la realitat es desenrotllaria o s'hauria de desenrotllar, 
deixant de banda tota mena de prejudicis y considera
cions. 

Tenim, entre altres, dos exemples ben clars de lo 
que dich: el quart acte d'Un enemich del poble, es 
dolent, de lo més dolent que s'ha portat a les taules. La 
conferencia del Doctor Stokmann es fa pesadissima. 
Aquells vint o vinticinch minuts son mortals per l'ac
tor, y es que al teatre, desenganyarse, senyors, hi havem 
d'anar a buscar acció, drama, passions intensas y no 
filosofías. Ja ho sé que molts me dirán endarrerit, però, 
¡què hi fà!, cada hu es com ell s'ha fet. 

Y, en cambi, la mateixa conferencia, les mateixes 
paraules que ha de dir l'actor, si un les llegeix, com 
que no porta cap pressa y pot pahirles, trova que es de 
lo més gros que ha escrit l'ibsen; cada frase una sen
tencia, cada sentencia un doll d'intelectualitat y filo
sofia. 

L'altrc exemple de que he parlat, el trovarèm en 
l'acte quint del mateix drama. Al anar l'Aslaksen y en 
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LA DEVANTERA 

Hoostand a trovar al Doctor Stokmann per dcmanarh 
dispensa per lo que el dia avants hav.en fet ^voluntà
riament, puig que no savíen de lo qu es tractava y al 
insinuarli que are ja hayíen comprès que era una ben 
urdida trama de negoci, li tornaven a ofenr les colum
nes del Diari del Poble perqué pogués continuar expo
sant ses idees, aquet, indignat, agafa un paraygues 
y comensa a empaytarlos d'un canto a l'altre de la esce 
na fins que la familia s'interposa entre ells y fineix 
lalluyta. Es clar que quan a un home e tracten de 
lladre, lo primer que se li acut es rompre el cap del qu. 
li diu, però, senyors meus, y vos prego que mediteu 
avants d'emetre parer respecte les meves aprec.ac.ons, 
això no s'hi pot portar a les taules. 

Al revés de la major part de les obres de 1Ibsen, 
Un enemich del poble, es un drama sense nuvolos.tats 
ab frases concises, escenes vibrants y tipos clarament 
definits. Quan un ha llegit la obra, sap lo que lautor 
es proposava demostrar, mentres que quan per primera 
vegada es llegeix Hedda Gabler, Alvar Sainen Lanech 
salvatge y tantes d'altres, no entreveu, ni de molt la 
mea de fautor, lo que ell al escriure laborava en son 

cervell i 
* La hermosa, la gran sentencia de l'lbsen ab que clou 

son drama Un enemich del poble, es de les poques que 
m'he proposat y crech seguir. Y no ̂ t pose, no perqué 
ho hagi dit ribsen, sinó perqué he trovat en ella una 
justa definició de la meva manera d'esser. L home mes 
sol es l'home més Jorl! ¡Oh, sí, l'lbsen té rano! L home 
sol, intensament sol, es poderós. La seva voluntat supera 
a les seves passions. Tot per ell es efímer, obra sempre 
com a ell, s'atreveix a tot, y com que compta sols ab les 
seves forses, quan s'emprèn una cosa, la acaba. 

Hi ha tres menes d'individualistes: per pose per 
orgull y per conciencia. Als primers, un caràcter obser
vador els descobreix molt depressa. L'.nd.v.duahsta 
per pose, tot ho trova mal fet, de tot protesta, pero may 
fa res. L'individualista per orgull, tracta sempre d im
posar la seva voluntat a n'els demés; mentres que 1 indi
vidualista per conciencia, predica sempre y en totes les 
ocasions aprofitables les seves idees, pero may, may 
es preocupa de si els altres pensen al revés, al contrari, 
quan les convencions socials l'entrebanquen y li volen 
barrar el pas, ell ¡té una fermesa de voluntat prou gran 
perasobreposarshi y seguir avant, encare que s.gu. 
pasanthi pel damunt a despit de tothom. 

Degut a les meves idees sobre política, una de les 
obres que més m'ha fet fruir de l'lbsen es Un enemich 

^ C q u e a p e s a r d e l a meva jovenesa he sentit més 
d'una vegada el decaiment que produheixen les grans 
decepcions, les baixes flaqueses humanes, quan llegeixo 
aquesta obra sento una dolsa sensació d'esperansament 
y alegria que 'm fan entreveure quelcom de lo per mi 
idealisat. una silueta indefinida, pero que s en devina 
gran, magestuosa... 

Y em sento tant ferm com quan vareig comensar 
a lluytar, y la victoria em sembla propera, com si podés 
abastaria ab sols una allargada de bras. 

Fins que una altra ratxada de pessimisme (mols 
ne diuen sentit pràctich) ve a enterbolir mon cervell 
per una llarga temporada. No tothom te la torsa de 
voluntat que 's creu possehir. N'hi han ben pochs 
d'homes com el Doctor Stokmann. 

L'lbsen ha dit, dirigintse a un poble inconscient: 
«Sapigueu que son totes les fonts de la vida intelectua 
les que están enmatzinades y que nostra societat civil 
descansa al demunt de la base corrompuda de la men 
tida». 

¡Oh, Ibsen! Si tu, desafiant a un poble estupit que 
t'increpa, has dit això, ¿què podem fer nosaltres per 
correspòndret? ¿Llegirte? ¿Analisarte? 

Jo 't llegeixo, jo t'analiso, jo t'admiro. Mes no com 
a dramaturch, sino com a pensador. 

J. SANXO Y FARRERONS. 

********** **** ***** **************** 

E N G R U N E S 
Sempre havíem tingut an en Sinesio Delgado per 

un mal poeta. Sos versos no més parlen de crits de 
guerra, de marcialitat y de victòries, y donantse 1 ayre 
de Tirteu espanyol, va cantar les grans victòries que 
havia de tenir Espanya sobre 'Is Estats Units, allavores 
que la patriotería cridanera motejava de tocinos als 

nortamericans. Pot estar content de la fama que li han 
donat sos versos. Pero, vaja, que més fama que la que 
ha tingut avuy al guanyar el premi del concurs orga-
nisatpel Ministeri de la Guerra, no sé pas si n pot 
tenir i ,442 composicions s'han presentat al dit concurs 
optant al premi que s'ofería al millor himne a la ban
dera espanyola, y el fallo del jurat ha recaygut a la 
composició que duya per lema Viriato, de la que re
sulta autor el sin par poeta bèlich Sinesio. Sens dubte 
hauran llegit ja nostres lectors la composició premiada 
per haverse publicat en els diaris, y essent aixís, hauran 
notat desseguida una particularitat en ses exaltades es
trofes: molts guerreros, moltes glorias, molt marcial 
estruendo, acabantse ab morts y tombes. Y un himne 
que ha d'ésser eminentment patriòtich, puig deu servir 
pera cantarse en les escoles primàries, no diu ni una 
paraula de treball, de ciencia, d'arts, de res que signi
fiqui civilisació y cultura. Això apart dels defectes lite
raris de la composició, que son molts. 

Tothom s'ha fet creus del esperpento que ha resultat 
del concurs que avuy ha dat fama an en Delgado. Pero 
lo horrorós del cas es pensar que si aquesta composició 
tant dolenta es la que ha merescut lo premi ¿què sera 
de les altres 1441? Esgarrifa de pensarhi. Més còmich 
es encara lo que ha passat ab alguns dels poetes no 
premiats. Haventsc criticat tant lo resultat del fallo, 
molts d'aquets, creyentse injustament postergáis, van 
publicant sos respectius himnes presentats a concurs, 
com volent pretendre que son millors que '1 preferit. 
¡Y resulten encara més dolents! 

Si les escoles de primeres lletres s'han de refiar dels 
Tirteus castellans pera inflamar d'ardor patriòtich a les 
criatures, estan ben fresques. Millor els hi serà inspi
rarse en els instints naturals, que en sa pobre literatura 
contemporània. 

Està vist, Espanya està de pega ¡fins en la literatura! 
¡Planyemla de debò! 

El Govern se podrà convèncer d'una manera ben 
absoluta de que Catalunya no vol la trasladó del pre-
siri de Ceuta a Figueres, perquè no convé a nostres in
teressos y seria contrari a la dignitat d'aquesta terra 
tant amant de la cultura. En cambi 'Is andalusos de 
Jaén preguen ab insistencia que 'Is el portin allà, puig 
hi tenen un castell que pel cas reuneix molt bones con
dicions, y essent més proper de! África, sería més fàcil 
la traslació. 

La resolució, donchs, del govern, no es gens difícil. 
Que portin el penal a Jaén, y tothom n'estarà content. 
Y si ab tot y això no 's fa cas de nostres protestes y vul
gues no vulgues ha de caure la plaga sobre l'Empordà, 
quedarà ben demostrada la intenció de fer mal a Cata
lunya. Ja veurem lo que-resulti. 

(MvMtí* 

A conseqüència de la campanya contra la instalació 
del presiri de Ceuta a Figueres, per iniciativa del periò-
dich El Ideal de Lleida y aculHt a les columnes d'El 
Poble Català ha sortit a llum una hermosa idea. Es 
aquesta la de la colocació, en el Hoch d'aquella ciutat 
en que reberen sepultura, d'una làpida a la memoria 
dels desgraciats ñañigos cubans, portats a morir a despit 
de tot sentiment humanitari en aquet mateix castell 
durant el temps de les guerres, pels mateixos goberns 
que ab sa funesta gestió les provocaren, y que després 
no sapigueren resòldreles fins a arrivar al desastre ab 
que va terminar el domini espanyol a Amèrica y Oc-

ceanía. 
Fóra això una obra digna de Catalunya y ensemps 

que la única reparació possible donada en aquells des
graciats, nobles víctimes de tants desacerts, una perpe
tua protesta dels desditxats actes d'aquesta gent que 
per la forsa s'ha apoderat del estat espanyol y el rompi-
ment de tot vincle de solidaritat ab ells per are y per 
sempre. 

Semblant iniciativa honra molt al seu autor y als 
que '1 secunden, y no cal dir que nosaltres ens hi adhe
rim de tot cor. 

*** 
D'un article publicat en el n.° ¡4<j de El Poble Català 

corresponent al 12 de Juliol, pel distingit escriptor se
nyor Pous y Pagès, retallem el següent bocí: 

«Confonen,—pobres infelissos!—lo qua es reculliment, organi-
sació de forses, ab la mort. La calma aparent els enganya. Acos
tumats a considerar el nacionalisme català com un partit, confo
nen la seva fisiologia ab la dels partits polítichs. Ells saben per 

experiencia «jue aquets necessiten d'una agitació continuada pera 
mantenir el foch sagrat del entussiatme en les masses. Y això 
no 'Is deixa veure la vida intensa que té 'I nacionalisme, quan 
més per mort el donen. Del trevall de reconstrucció de l'ànima 
catalana que va duen, a cap lentament, pacientment, subterra-
niament, en els orfeons, en les escoles, en les societat y corpora
cions de tota mena, no n'heuent esment. Els sembla que tota la 
vida del nacionalisme té de circonscriures a l'acció política, a fer 
diputats y regidors, a donar mitins públichs, a organisar manifes
tacions per carrers y plasses y tot l'aspecte social del renaixement 
del nostre poble els passa desapercebut». 

Estem conformes de tota conformitat en tot lo que 's 
diu en l'esmentat paràgraf, pero ab tot, una cosa hem 
d'observar al senyor Pous, y es que tot això, tant com 
dels enemichs de Catalunya s'hauria de dir de molts 
catalanistes, de quasi tots. No més donen importancia 
a la acció política electoral, a les manifestacions apara
toses en que sigui sense idees, a les esbravades cam
panyes cridaneres, y deixen en segon terme l'enforti
ment íntim y colectiu que representen l'estudi y la bona 
organisació social. An els catalans y en particular an 
els catalanistes es als qui s'ha de demostrar que les 
paraules fortes no valen res si no poden anar acompa
nyades de fets, ni les manifestacions de molta gent 
tampoch si no poden tenir la decició que dona la fe en 
ana idea, ni els vats tenen cap importancia si no son 
fills d'una íntima convicció; en una paraula, si les ma
nifestacions externes no responen ab plena fidelitat a 
una intensa vida interior; an ells en primer terme s'ha 
de demostrar que la una sense l'altra no es més que 
fum. ¡Ey! a no ser que '1 senyor Pous y Pagès ho digui 
als uns perquè s'hi entenguin els altres, que tot pot ser. 

J*J* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j**¿* *J***¿*J* 
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Ai'i.Kcii DE KONDAYBS MALLORQUINES, recullides per Motsén 
Antoni M.:{ Alcocer. 2.' edició Palma de Mallorca, estampa 
de Amengml y Muntaner, lUOii. 
Gran acceptació tingué la publicació d'aquestes ron

dalles populars temps enrera, quan l'autor del llibre se 
servia del pseudònim literari Jordi des Recà. La Begona 
edició que acaba d'aparèixer, retocada ab molt encerta
des modificacions respecte del ordre en que se seguien 
les rondalles, y enriquida pel vocabulari dels termes 
genuïnament mallorquins continguts en la obra pera 
feria més inteligible als catalans no balears, contribuirà 
no pas poch al coneixement d'aqueixes hermoses tradi
cions orals del poble que si no fos la ploma dels folk
loristes que les recullen y publiquen ad perpehiam memo-
riam, moririen per oblid, igual que les antigues cansons. 
Mes tractantse de les rondalles populars, una cosa es 
recullirles y altre es escríureles. Aixís com segons l'hu
mor y temperament dels rondallayres pagesos, la narra
ció s fa més o menys interessant o pintoresca, també 
l'escriptor que les publica necessita '1 seu gust artístich 
pera fer reviure la manera peculiar y encisadora com 
les sentíam contar a nostres avis, y sentim encara vora 
la llar en les nits d'hivern de les cases de pagès enne. 
grides per les centúries, quan allunyats del brugit cos
mopolita de ciutat f ruhim de la puresa de costums dels 
recons do montanya. Unes meteixes narracions tractades 
per la ploma de certs escriptors, encara que sien de pri
mera, no seran dites ab tanta gracia popular y esperit 
de l'avior com ho fa l'incomparable Mossèn Alcover. La 
prova es que 'n Mistral regoneix que alguns d'aquells 
contes, que ell coneix prou per ésser també populars de 
Provensa, en el llibre que 'ns ocupa tenen tal color local 
que Bembla que siguin genuinament mallorquins. ¿Per 
qué? Perquè estan fidelment extrets de la boca del poble 
mallorquí, que se 'Is ha assimilat. 

Es d'admirar la obra del Vicari general de Mallorca, 
que sembla haver vingut providencialment pera recullir 
lo més preuat y herniós del llenguatge del poble català. 
Lo meteix es filòlech eminent, que expert folk lorista, 
dugués ciències naturals que 's relacionen y fins se com
penetren mutualment. 

llOMENATUB DELS CATALANS A E N R K ' H IllSEN. — S ' h a 

publicat aquet follet que constitueix una colecció d'arti
cles dels més distingits escriptors de nostra terra, que 
contenen pensaments y estudis crítichs sobre l'obra 
ibsoniana. Mes a la veritat, aquest opúscul no ha satisfet 
als admiradors del escriptor norueg que esperaven una 
cosa més notable. No obstant, cal regonèixer la superio
ritat dels articles den Antoni Sayós, en Joseph Aladern 
y sobre tot d'en Plàcid Vidal, qui fa un estudi rahonat y 
eruditíssim de les dones del teatre ibsenià. 

B. K. 
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