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A sota'l pi de les tres branques 
DIÀLEG 

(ja la sis an!Js que per les diades de la primera 
Pasqua s' hi troben tres amics: l'Albert, metge 
de poble, en Jordi, empleat a la Diputació, i 
en Guillem, viatjant de drogues d'una casa de 
Barcelona). 

GUILLEM (tot atacant la pipa amb petites pin
çades d'escafarlata). - Cada clía m'en penedeixo 
menos d'haver-me deixat córrer els estudis. Si ha
gués de fer com tu, ara munta a cavall, ara en bici
cleta i ara colla la tartana que va mlJlor pera passar 
cI riu, corrent sempre pels mateixos camins, total 
per tractar amb gent que no més t'avisen pera 
queixar-se de les ·seves nafres, com hi ha món que 
m'anyorarfa. 

JORDI. - Tot es a lo que un se fa. 
ALBERT. - Doncs, mira, jo no m'hi he fet; perquè 

ja ho era aixfs. Tu no sabs el descans de córrer 
sempre per un objecte immediat i humanitari. De 
vegades, quan he salvat a algú, el cor se m'exalta 
cQm si els malalts fossin el meu exèrcit i jo peleiès 
al seu davant contra la mort. 

JORDI. - Més t'ha valgut anar a fer de metge de 
montanya. A la ciutat m'hauries fet por. 

GUILLEM. - A la ciutat Ja no fa por ningú. 
Quan nosaltres anavem a l'Universitat, ara fa sis 
anys, un polftic de Madrid s'hi haurfa pensat a anar 
a Barcelona. Avui hi pot anar tothom. No us en re
cordeu d'aquella fuga de posar banderes? Quantes 
n'hi ha que deuen servir pera embolicar farcells, 
pot-ser la roba bruta. La gent del dia són els còmics 
que treballen en castellà; els còmics catalans que 
s'ho valen van a guanyar-se la vida per terres espa
nyoles, mentres aquf paladejem les escurrialles dels 
castellans que a la seva terra no s'escoltaria ningú. 
Se veu que.l'havfem errada. I d'ençà que hem girat 
aixfs que no peten bombes. 

ALBERT. - Vols dir que si ara fos a fer, les Ba
ses de Manresa les escriuríem en castellà pera que 
les entenguessin els regionalistes latents de Va-
lladolid i Saragoça? . 

jORDI. - No estic amb vosaltres. La causa de Cata-

lunya està a punt d'entrar per la sola via que té ober_ 
ta en la realitat. No estem preparats colectivame nt 
pera res més. Lo que hem de fer es deixar-nos de 
tàctiques que'ns portarfen a una lluita en que seriem 
aixafats per dos cents anys més, si no per sempre. 

(Pausa. En Guillem segueix les espurnes de 
fum que llença la seva pipa, tot sermonant la 
tonada del Ven y ven y ven. En Jordi's mira 
amb inquietut a l'Albert, que escapsa nervio
sament les herbes amb el vimet que li fa de 
bastó). 

GUILLEM. - Ben mirat, tot allò va ésser una im
prudencia. Un pafs que viu de comprar i vendre hi 
ha d'anar molt en compte a sortir per les carreteres, 
amb una bandera al davant, cridant i fòra. Els aran
zels no volen soroll. El port franc i el tractat de 
Cuba vindran a la callada. Mentrestant, tornem a 
treballar de ferm i amb uns quants anys d'olivetes 
d'en Canalejas, els cotonaires ¡ els adroguers i els 
marxants de vi s'hi tornaran a fer la barba d'or. 

ALBBRT. - La barba d'or, el cor de plata i l'àni-
ma de calderi1la. • 

JORDI. - Desenganya-t, Albert. No serà mai el 
millor patriota el que demani coses impossibles per 
la patria. Val més Catalunya que'ls seus ideals. Al 
'Començar el sigle XIX Catalunya ten{a 858 mil habi
tants i abans de poc arribarem als 2 milions i mig. 
Serfa una mala feina posar en perill l'obra d'un poble 
que reneix. 

ALBERT. - AI començar el sigle XIX els catalans 
tenfen com a darrer record de la seva historia una 
Barcelona que sabfa guerrejar per la patria. Men
tres que quan se té massa prudencia, 2 milions i 
mig d'habitants no són un poble: són 2 milions i mig 
d'habitants. 

GUILLEM. - Tant l'un com l'altre viviu d'i1usions. 
El catalanisme no haurfa fet mai res si la perdua de 
les colonies no hagués arruinat als fabricants i no'\s 
hagués girat contra Espanya. Els obrers tant se 
n'endonen de la patria. Les classes conservadores Ja 
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no ho tornaran a ser més de catalanistes. I ja ho 
veieu, la classe mitja ens dona un jovent universi
tari de buròcrates, caçadors de pensions, gent estu
diosa i escèptica. Canten més el Ven y ven y ven 
que Els Segadors. 

(Pausa. Tots tres donen mostres d'aborriment i 
d'impaciencia). 

ALBERT. - M'en vaig. 
JORDI. - Aont? 
ALBERT. - Al meu treball, a la meva fe. 
jORDI.- jo no hi tinc de tornar, jo no l'he perduda. 

En la meva vida de realitats la conservo tant pura 
com en el temps de les desaforades ilusions. Estem 
marxant cap a un règim benèfic en que'ls catalans 
ho invadirem tot. No haurem de triomfar contra nin
glÍ, perquè'ls catalans ens insinuarem a tot arreu. 
Mai haurà estat tant resguardada la nostra cultura. 

ALBERT. - Què dius, desventurat? Com en
raones d'invadir als altres, si aviat ja no'ns quedarà 
com a cosa nostra més que la terra que' ns aguanta? 
Els mestres, carrera d'Estat; els notaris, carrera de 
Estat; els metges de poble, els tribunals de justicia, 
els secretaris d'Ajuntament, els correus i telègrafs, 
els mil rodatges de l'administració, carreres de l'Es
tat. Quan el nostre dret s'està morint sense orgue de 
renovació, quan a les escoles que paguem nosaltres 
se violenta als fitis dels catalans imposant-los una 
llengua que no entenen, quan tots els instruments de 
domini els posa l'Estat a casa nostra ens mans dels 
castellans i entren cada any a Catalunya vint mil 
espanyols que s'hi estableixen, vols tu invadir les 
immenses planes de Castella? El rei jaume les tenfa 
i no les va voler. Tots els que hi anireu desaparei
xereu sota la forra dels seus blats, entre les seves 
dònes que pareixen més fills que les nostres, i al 
poc temps de ser-hi sereu tant castellans vosaltres 
com ells. 

JORDI. - No soc tant pessimista com tu. El nos
tre imperialisme no ha de menester el domini de les 
armes per imposar-se. ¿Es que tu judiques als caste
llans d'una cultura superior a la nostra? Doncs jo 
crec que estem en disposició d'envia-ls'hi ministres i 
presidents de ministres. 

ALBERT. - Aquest es l'imperialisme a l'estil dels 
jueus. Els fills d'Israel no's fiquen a la patri a dels 
altres com a vencedors que posen el peu al coll 
dels homes vençuts per la força de les armes. En
tren humils, se fan respectar pels seus diners, de 
mica en mica s'insinuen en totes les funcions públi
ques i els pobles els deixen fer mentres resten ser
vicials, prudents, baixant els ulls davant de l'home 
lliure i poderós. Però aixfs que alcen la testa, i ex-

tenen els punys closos pera dominar, a tot arreu i 
sempre succeeix la mateix: la multitut entra en el 
call, saqueja les tendes, viola les dònes, assassina 
els pares i els fills. 

GUILLEM. - jo us deixo somniant. El vostre ca
talanisme, que ja no es el meu, es com el pi de les 
tres branques: té un mal de mort i tots els vostres 
artificis ni curaràn l'un ni refermaràn l'altre. La que 
anomenàrem cap i casal de Catalunya està cansada 
del nacionalisme i no s'entèn de feina per rebre i 
aplaudir els còmics i els polítics castellans. 

ALBERT. - Aquestes manifestacions superficials, 
que'l teu gust de la moda pren com a senyals d'una 
evolució definitiva, passaràn sense deixar més rastre 
que'l solc de la nau en les aigües del mar. Si aixfs 
no fos, jo aixecaría la meva casa i m'en portarfa la 
la esposa i els fitis en terres de l'Africa o d'Amè
rica, que no són patria de ningú. Però es que en 
això no podem pensar-hi. En nom de què serfem 
vençuts a casa nostra? Ens ha de véncer un poble a 
qui'ls seus homes no troben el pols, que es com ara 
dir que no té esperit nacional? Hem d'acovardir-nos 
davant d'una polftica que, al batallar entre ells, tit
llen d'escèptica i corrompuda? Es que les mostres 
enviades aquí són manifestació d'una moralitat més 
alta o d'una cultura superior? No han de passar dos 
anys que ja no'ns hagi ensenyat Espanya tot 10 
que no havía gosat a mostrar-nos en els dèu anys 
darrers. I quan Catalunya hagi perdut aquesta 
fascinació fugitiva, se redreçarà més forta i altiva 
que mai, i si les eines velles no serveixen, prou bé 
n'esmolarà de noves. 

(Els tres amics abandonaren l'ombra augusta 
del pi que fou per un temps símbol de ledemp
ció catalana, com si no s'hi haguessin de tro
bar mai més. MarxavelZ tristos, amb el cor 
lZuat d'una fonda pena. Peró la tristesa es 
mare d'anyoralZça i quan sentin desmaiar-se, 
d'anyor, hi tornaràn). 

PERE COROMINAS 
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El mirador de la Rambla 

S I existeix una cosa que's pugui escriure amb 

majúscula a Catalunya, es la Rambla. Abans 

era la Vida la que escrivíem sempre amb majúscula; 
però com que'l nostre goig de viure consistía en 

portar una indòmita cabellera, creure en Cata
lunya o en l'Anarquía sobre tota cosa, descobrir 

un día a Nietzsche i un altre an en Boudareff, anar 
a les estrenes de l'Iglesias i filosofar desde'l kiosc 
de Canaletes al Banc de Barcelona, resultava 
que 10 que anomenaven Vida, no era més que la 
Rambla. I es que la Rambla representa lo quotidià; 

emperò, a més a més, lo tradicional barceloní, 
ja que l'historia de Barcelona cabrfa en tota la 
llargada d'aquest miler de metres que van de la 

plaça de Catalunya a la Porta de la Pau. En ella ba
tega 10 actual i 10 milenari, la llegenda i la gazetiJIa, 

allunyant-se per aquesta ànima seva, estàtica i tur

bulenta, dels carrers i de les noves avingudes. 

Un carrer tradicional no ofereix més que una emo
ció. Com la dels jaios qtte narren histories de l'avior, 
la seva ànima té una clara ingenuitat i n'hi ha prou 

amb una sola contemplació pera emportar-nos tota la 

seva flaire secular. 
La Rambla, no. Es saló de conferencies, fira 

de vanitats, plaça de la Concordia dels nostres re
volucionaris, societat protectora d'animals i plantes, 
l'Avinguda de Maig dels nostres financiers, llotja 

d'artistes rodamons i troftoir d'amoroses. Pera ella 
són els reials seguicis i les manifestacions dels revol

tats, els romiatges del vici i les professons reli

gioses, les flors i les bombes, l'home sumptuari 
i l'home-anunci, el trota-carrers i el que's passeja 

mandrós sota' ls plàtans, com si fossin del jardí de la 
seva casa pairal. Els que arriben dels quatre punts 
cardinals de la terra, lo que veuen primer es la 

Rambla, i es la visió que més desitgen els pagesos 
quan baixen a Barcelona, l'escriptor madrileny que 

vol denigrar-nos, el sudamericà que desembarca i els 
europeus que arriben pensant en les andaluses 

de Musset o en els vicis de Suburra que en Lorrain 

va veure. 
Se diu la Rambla pera dir Barcelona, com se 

crida: el bouleoard! pera cridar: Paris I Ano

mel1ar-se ramb1ista, com dir-se bou[eoardier, sig

nifica un doctorat de picardía i una immunitat pera 

mals gustos provincians. A la Rambla Iii ha tota 
l'energía barcelonina; però com que està matitzada 
d'iron{a, amb tot i esser lo més català, resulta 

lo menos català. Es a dir, la Rambla, produída per 
Barcelona, viu apart, i per sobre d'ella, com el 

boul eoard, selecció de la França, no es la França. 
Per això'l bou[evard ha produit una filosoffa, una 

conversa, una prosa, una indumentaria, un gust, 

àdhuc un argot, que uo són ni la filosoffa, ni la con
versa, ni l'indumentaria, ni el gust francesos. 

Jo crec que nosàltres arribarem a produir una 

Rambla que sigui una norma vital, que dicti lleis al 

reste de la ciutat. Políticament ja l'ha dictada 

aquesta llei, i així, quan a Madrid parlen de Ca
talunya, parlen de 10 que dirà la Rambla i es 

l'argument Aqui1es del seu anticatalanisme, asse
gurar que no's pot lJegislar pera la Rambla, sinó 
pera totes les terres espanyoles. 

Hem propagat l'arbitrarietat, hem exaltat la gra
cia, hem glorificat l'ironfa, hem laborat per l'impe
rialisme, hem intentat la superiorització de tot lo que 

resulten baixos instints de la raça, hem cantat 
les polides civilitats. Doncs bé, la Rambla es tot 

aix6 perquè ha estat creada per l'afinament de 

la ciutat, per la selecció barcelonina. A cil'n CuLLa

retes, es el vell carrer tradicional i s!mplista; el 
Rogal, es la Rambla, camí d'aristocracies. 

I ara sortim al mirador. Convoquem als amics 

que també s'estimen la Rambla, com a Summa Ciu

tadana. I que un digui una anècdota, un altre senyali 
un vianant interessant o algú divagui enginyosa
ment, tallant, de tant en tant, pera entretenir al 
rotllo, la cua del seu gos. 

MARIUS AGUILAR 
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L a renovació doctrinal del Nacionalisme 
La reconstitució dels Estats. - En Pi i MargaU, l'Almirall i en Prat 
de la Riba. - La fórmula « a cada nació un Estat» es inaplicable 

E N Lluís de Zulueta, parlant temps enrera de les 
teoríes defensades en La Nacionalitat Cata

lana d'en Prat de la Riba, deia que faríen somriure 
a un catedràtic d'Universitat europea. Nosaltres 
creiem que la frase d'en Zulueta enclou una veritat. 
Els fonaments doctrinals, científics, que fins avui 
s'ha donat al nacionalisme català, resulten estantis
sos, caducs, enveJ1its de mitja centuria. Les corrents 
de l'ideología actual no s'hi avenen gaire, i encara 
s'hi avé menys la realitat viva dels problemes nacio
nalistes plantejats en l'hora present. 

Creiem arribada l'ocasió de revisar els fonaments 
cientffics del nostre moviment patriòtic, de procedir 
a la renovació doctrinal del Nacionalisme. En nom 
d'aquest corren encara per aquf una pila de mo
nedes falses, de teor{es ja arreconades per l'estudi 
dels fets nacionals i socials. I es necessari retirar-les 
de la circulació. El sentit arcàic que un temps hav{a 
tingut el catalanisme, a l'esser esbandit venturo
sament de l'actuació poHtica, s'ha refugiat en el 
cos de doctrina nacionalista, arca rònega, feixuga i 
tancada, que cal espanyar i orejar ... 

Sobre aquest tema, tant sugestiu, ens proposem 
escriure alguns articles. Avui donarem el primer. 

*** 
En la seva obra La Nacionalitat Catalana, en 

Prat de la Riba critica l'indeterminació en que res
ten el federalisme i el particularisme de l'Almi
rall, respecte quins són els grupus humans que han 
de constituir-se en membres de l'Estat federa\. 
«La falla principal del sistema particularista - es
criu - es la mateixa del federalisme: no'ns diu qui
nes entitats han de formar Estats petits ni quines 
s'han de constituir en federació, ni's preocupa del 
criteri amb que aquesta selecció hagi de fer-se. Ens 
dona un procediment d'unió o separació segons 
s'apliqui a societats unitaries o a societats indepen
dents, però no'ns dona cap criteri pera saber lo que 
s'ha d'unir o lo que s'ha de separar, quan procedeix 
la fedenlció que uneix lo deslligat, quan procedeix 
la federació que deslliga lo unit. Particularisme i 
federalisme fan sempre això mateix: ens donen el 
contracte, però's descuiden de les parts contrac
tants.» 1 

I bé: tenen més raó, en aquest punt, el particula
risme de l'Almirall i el federalisme d'en Pi i Margall 

1) E. Prat de la Riba: La Nacionalitat Catalana. Cap. 11. 

que no pas el nacionalisme d'en Prat de la Riba· 
Aquest darret determina les entitats que han de 
formar Estats petits i les que s'han de constittiir en 
federació; dona un criteri pera saber lo que s'ha 
d'unir i lo que s'ha de separar. Segons el nacio
nalisme d'en Prat, s'ha d'unir tot allò que es una 
mateixa nacionalitat i s'ha de separar, federant-ho o 
no després, tot allò que forma nacionalitats diverses. 
Aquest es el criteri. El mal està en que la seva es
tricta aplicació es impossible. La realitat, en nom
brosos casos, s'hi revoltar{a. El problema de les 
nacionalitats, mentres s'aclariría per un cantò, se 
complicaría per l'altre. Se resoldríen determina
des dificultats, i alhora s'en suscitaríen de noves. 
La fòrmula « a cada nació un Estat», tant simple 
i Ilògica teòricament, ens duría en la pràctlca a 
solucions desgavellades o inadmissibles i a inex
tricables embulls. Heus-aqu{ com el nacionalisme 
d'en Prat de la Riba, que's diu nodrit de reali
tats socials, resulta en el fons més doctrinari que'l 
federalisme d'en Pi i Margall, cercador de fòrmules 
i de fonaments filosòfics. 

Lo teorfa nacionalista pura podría esser una ten
dencia, una orientació pera l'avenir, per més que'l 
temps i l'evolució humana no treballen massa a 
favor seu. Però no es un criteri que serveixi pera 
una reconstitució dels Estats en l'actual període 
històric, ni una solució pràctica del problema de les 
nacionalitats. 

Fixem-nos, en pr¡mer lloc, en que pera tot intent 
de reconstitució de les nocions que respongui a un 
criteri d'autonomfa, cal comptar amb els sentiments, 
amb l'estat d'esperit, amb la voluntat dels pobles. 
Lo essencial es que desaparegui l'opressió de l'uni
tarisme, el règim de dominadors i dominats, l'im
posició d'una nacionalitat sobre una altra. L'aplega
ment dels agrupaments humans en tants Estats 
independents o autònoms com nacionalitats hi hagi, 
es ja un altre aspecte del problema; no es essencial, 
no porta pressa. Barrejar les dugues qüestions equi
val a compl icar-Ies i dificultar-les greument. Per
què's pot donar el cas - e ineludiblement se do
naría - que algunes parts de nacionalitat natural, 
per raons múltiples i variades, no s'avinguessiti. 
a confondre-s en el conjunt de l'Estat únic nacional i 
volguessin formar un Estat apart, ja sigui amb auto
nom{a federal, ja amb completa independencia. Si's 
tractés de fer un sol Estat de tots els Estats actuals 
de la nacionalitat alemanya, es segur que molts 
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d'ells s'hi oposarien. Si'ls suissos volen conservar la 
llur exemplar i gloriosa Confederació, malgrat 
representar tres troços desiguals de tres nacionaH
tats diferentes, podem oposar-nos-hi en nom de cap 
teoria? El criteri pan-nacionalista no podria ~riomfar 
en la pau de la llibertat, sinó que exigirfa l'ús dels 
procediments de coacció i de força empleats pels 
conqueridors. En nom del nacionalisme, els exèrcits 
del Kaiser haurfen d'invadir i sotsmetre els cantons 
suissos del Nord i les terres germàniques de l'Aus
tria, i els exèrcits de la República francesa haurfen 
de conquerir els cantons suissos del sudoest i la 
Walonja, si aqueixos pobles i territoris se neguessin 
a esser parts integrants de les grans unificacions 
nacionalistes. Es clar que en tal cas els nacionalistes 
renunciarfen a emplear la força; però, alhora, far fen 
també renuncia de la llur fòrmula. Voler refer els 
Estats per l'estricta aplicació d'aquesta, es una fan
tas fa de teoritzador, molt més llunyana de la reali
tat que la teoria del federalisme pactista. 

Els qui defensen el criteri de la realitat natural 
pera la reconstitució de les nacions, cauen en l'erra
da de prescindir massa de la voluntat humana; 
aquesta es també un element, un importantíssim 
element de la realitat social, i no ha de preSCin
dir-se'n. 

Per altra part, el federalisme d'en Pi i el particu
larisme de l'Almirall, no determinen les entitats que 
han de formar Estats petits i les que han de consti
tuir federació, per una raó tant natural com forta: 
perquè no poden determinar-se a priori. Aquesta 
determinació depèn de les circumstancies i con
dicions de. cada cas; molts casos hi ha d'una 
complexitat verament desconcertant. En Prat ha 
volgut fer-la la determinació, i ens ha donat un cri
teri. Peró es un criteri del tot inaplicable a la ma
joda dels casos. Hermosa eina aquesta; més no'ns 
en podem servir quan més la neGessitem. 

L'exàmen dels diversos problemes nacionals ens 
mostra que, pera formar Estats dintre la federació, 
unes vegades cal agafar nacionalitats, altres vega
des fragments de nacionalitats, altres regions, altres 
simples comarques. ¿No veiem com als Estats Units, 
les imaginaries ratlles geogràfiques, els meridians i 
els paralels, serveixen sovint de frontera entre'ls 
Estats de la federació? Es precisament la força 
de la realitat qui trenca en mil bocins els criteris 
pre-establerts per les més brillants i seductores 
teoríes. 

I aquesta fòrmula de «a cada nació un Estat», 
ningú la pot tocar, ningú la pot examinar, sense 
trencar-la. 

A. ROVIRA I VIRGILI 

Periódics & Revistes 
PER QUE SERVEIX LA cRiTICA? 

(Revue des Français) 

Això es lo que's pregunta M. Alfred Tarde en la 
Revue des Français. I diu: 

«Un article de Sainte-Beuve era prou pera consagrar el nom 
d'un escriptor entre'J grall públic. Avui els editors en donen 
unànimement testimoni - les crítiques, àdhuc les més notories, 
no tenen, per dir-ho aixf, cap acció sobre la venda.» 

M. Tarde estudfa després l'evolució de la crí
tica i compara Taine amb Sainte-Beuve. Prefereix 
aquest darrer, i acaba expressant el seu concepte 
del crftic ideal: 

«Doncs a Què aspira l'artista, amb tota la seva ànima, si no a 
l'amic segur, provat, desinteressat, més lucid Que ell mateix, 
Que, inclinat sobre la seva obra, li dirà: això està bé, això està 
malament? Ah! no solament jo no temo aquest crltic, sinó Que'l 
crido amb tot el meu anhel, el cerco amb tot el meu cor. 

»1, si'l trobés, ben lluny d'exclamar-me, tot gonflat del senti
ment xorc de la meva independencia: «Tu no tens el dret de jut
jar-me», m'abandonaria an ell i li diria: «Jo't sotsmeto In meva 
obra amb respecte; digues-me si no soc vlctÏ1na d'un orgullós 
miratge; lIeva'm uns dubtes tant més crudels en Quant naixen de 
\111 més pregon i sincer amor, dóna'm, en fi, la certitut de les 
meves forces 0'1 coratge de renunciar .... I jo murmuraria, com el 
Dant de Virgili: Tu duca, tu maestro, tu slllnore/» 

*** 
L'ART I EL POBLE 

(L' Humanité) 

M. Jean Jaurés, parlant de la colocació d'obres 
esculptòriques de Rodin, Bartholomé i Mercié, al 
Panteó Nacional de París, escriu: 

«L'esculptura vol, sens dubte, respondre amb obres mestres 11 
les admirables pintures de Puvis de Chavannes. I jo voldria Que 
el conjunt fos d'una bella armonia. 

»Però, Quan els artistes deixaran d'esser estretament indivi
dualistes? Quan deixaran de témer Que la vasta organització 
social del treball lliure i fraternal oprimeixi les embranzides 
de l'art? 

»AQueixa organització obrirà El l'art magnlflcs espais en els 
monuments I en els cors i en els çervellsl Desd'ara, es en els 
110cs Que'ls ofereix la comunitat ont posen els ¡¡rtistes llurs més 
belles obres. En la societat nova, d'alta i universal cultura, l'art 
serà, a l'ensems, el déu familiar de les l1ars més modestes, el 
déu esplèndit de la Ciutllt.» 

*** 
LA LLENGUA CATALANA A FRANÇA I A ESPANYA 

(El Poble Català) 

Parl~nt de l'admissió per la Sorbona de la tesi 
doctoral de l'Amadeu Pagès, escrita en català, diu: 

«El fet es més trascendental de lo Que pugui semblAr El primera 
vista. Per una part, representa l'elevació - o la re-elevació de 
l'idioma català a la dignitat de llengua :europea de cultura. 
Per l'altra, enclou una lliçó formidable, punyent, fuetejadora, 
pera l'Estat espanyol, Que aqul, El la propla terra catalana, 
damunt del sòl de la patria, entre mig dels qui en català pensen 
i en català parlen, nega al nostre idioma les prerrogatives Que li 
són degudes, l'humilia, el menyspreua i li tanca sorrudament, 
brutalment, les portes de l'Universitat de BIITcelona.» 
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INTER VI US & INFORMACIONS 

ELS NOUS GRANS NEGOCIS DE CAT ALUNY A 

El capital catald., es poruc? - Mr. Pearson i les empreses 
d'electricitat. - El cotó argenti. - Altres noves empresesl 

S'HA dit ja algunes dotzenes de vegades que' 1 
capital català es retret i covard. Jo no podría 

pas demostrar lo contrari, amb el fet vivent de que 
els negocis més grossos i productius estan en mans 
extrangeres i els Bancs guarden per milions i cen
tenars de milions els valors públics que donen una 
renda d'un 4 o 4 1/ 2 per cent. 

Però potser m'atreviría a dir que no n'es tant 
de covard, com ponderem; tal vegada d'aquest 
tòpic de periodista « regeneradOr», de la por del 
nostre capital, n'hem abusat un xic. ¿Que no po
dría esser que una gran causa de que aquí no's fa
cin grans empreses se deu a que no hi han financiers, 
a que manca l'intermediari, el tècnic, que descobreix 
i estudía els grans afers i conquista'ls diners dels 
tenedors pera realitzar-los? Que no pot esser que'l 
nostre migrat ambient econòmic no pugui permetre 
el desenrotllo d'un d'aquests esperits selectes del 
món iinancier, d'ampla imaginació i d'intens senti
ment de realitat, de serena audacia i de fina per
cepció, que es el fruit preciós dels grans centres 
comercials: Nova York, Londres, Paris ... ? 

Aquests dubtes me'ls sugereix l'informació que 
acabo de fer pera aquesta revista. Quan un sab 
que' I Banco dí Roma trobà en algunes setmanes 
dèu milions de pessetes pera suscriure una emissió 
d'obligacions al 6 per 100 - encara que'ls agents 
fossin membres d'un institut religiós amb molt de 
predicament entre la gent de cabals - ; quan un 
sab que al Marroc i a Andalusia hi han grossos ca
pitals catalans esmerçats en empreses colonitzado
res; quan un sab que al redòs del mercat d'electri
citat de Catalunya, tres grans empreses, totes elles 
amb tot o part de capital català, hi comencen una 
competencia fortíssima, i quan un sab d'altres grans 
negocis que comencen, fets aquí i per gent d'aquí, 
pensa que, efectivament, potser n'hem fet un ús 
excessiu d'aquell tòpic i que aquí, tant com audacia 
al capitalista, manca l'home d'inteligencia superior 
i de veritable geni financier, que guii i condueixi 
an aquell. 

Emprò aquest article es una informació i no un 
seguit de comentaris i opinions personals. Perdona, 
doncs, lector, el pròleg i anem plegats a la ressenya 
dels nous grans negocis que's plantejen a Cata
lunya. 

Mr. Pearson!... Es absolutament precís comen
çar per ell. Aquest home alt i esquerdalenc, aixut 
tant de carns com de paraules, ha aparegut com un 

gegant dels negocis, amb un prestigi i uns intents 
que a molta gent d'aquí han semblat sobrenaturals. 

La fantasía ha corregut massa, està clar que sí. 
No havía d'esser pas el financier canadienc qui sor
tís a deturar-la, afavorint com afavoría els seus 
plans. 

La veritat, segons se'ns ha dit, es aquesta. Mister 
Pearson es el gerent d'una societat anònima fundada 
a Toronto amb un capital de 25.000,000 de dollars. 
Al venir a Barcelona amb la seva The Barcelona 
Traction and Power Co, emitf accions hipoteca
ries per 27.000,000 de francs que's cobriren amb 
excés a París, Bruxe))es i a nostra ciutat. Ara bé, 
aquells 25.000,000 de dollars, són efectiu o capital
aportació? Si lo primer, perquè una nova emissió? 
Lo cert es que l'empresa aquí no compta més que 
amb el darrer capital, o sigui capital franco- belga
espanyol. 

Mr. Pearson ha començat adquirint el 51 per 100 
de les accions de la « Barcelonesa d'Electricitat», el 
ferrocarril de Sarrià i alguns salts d'aigua al nord 
de la provincia de Lleida. El seu plan es produir un 
nombre formidable de cavalls de força i portar-la a 
Barcelona i poblacions importants de Catalunya. 
Les dues adquisicions primeres seran la base del 
seu projecte de monopoli en el suministre de la llum 
i energía elèctriques. 

Això sembla que es lo que hi ha de ferm. Emperò 
algú afegeix que amb la base del ferrocarril elèctric 
de Sarrià, se n'havía de construir un altre que di
rectament portés a París, no faltant tampoc qui, 
més modest, no més vol fer-lo arribar a Montserrat. 
Què d'això es veritat i què fantasCa? De cert se sab, 
això sC, que's treballa en l'allargament d'aquell 
ferrocarril fins a Manresa. 

Lo innegable es que l'empresa de Mr. Pearson ha 
empleat nombrosos enginyers amb sous esplèndits 
per lo que aqui's paga i anuncia pera d'aquí a poc 
emplear a la provincia de Lleida a milers d'homes. 

No vull deixar de contar una cosa que'm donaren 
per certa, però de la realització de la qual ne tinc 
grans dubtes, pero que mostra l'audacia i el sentit 
expeditiu del famós home de negocis canadienc. 
Prop dels salts comprats a la provincia de Lleida ha 
de fer-shi un pantà; però la topograffa del terreny 
no permetía que aquest se construís més que en la 
vall ont hi ha un poblet. L'enginyer encarregat de 
l'estudi de l'obra, tingué de dir a Mr. Pearson: 

- No es possible el pantà. L'únic lloc ont se pot 
fer està ocupat per un poble. 

- Doncs bé, se fa al poble, - respongué mister 
Pearson. 
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- Aleshores s'hauría d'indemnisar als seus habi
tants i això costaría molts diners. 

- I bè, se'ls indemnisarà. Millor serà que' ls fem 
unpoble nou a canvi del vell. Fem-ho així. 

Suposo que, millor pensada la cosa, no's deurà 
fer el poble; però conte o realitat, te la cosa un aire 
ianki que m'ha temptat a explicar-la. 

Davant per davant de l'empresa de Mr. Pearson, 
n'hi han dues més amb iguals fins: la Energia eléc
trica de Catalunya, amb 10.000,000 de capital i 
tenint com a directors el conegut home públic de 
França M. Paul Doumer i l'exsubsecretari d'Hisen
da d'Espanya i diputat català Emili Riu, i una altra 
societat fundada pel grupu Bertrand, que té nom
broses concessions de salts en els rius Essera i 
Noguera Pallaresa. El capital de la primera es 
hispano-francès i exclusivament català el de la 
segona. 

L'empresa Doumer-Rius es ja un competidor for
midable de Mr. Pearson. Té nombrosos empleats i 
realitza un hàbil plan de conquesta del mercat de 
electricitat, al qual compta poder proveir d'aquí a 
alguns mesos. 

La fundació d'aquestes tres grans empreses, té 
una trascendencia incalculable en la nostra econo
mía industrial. Abaratir la força motriu fins als tipus 
baixíssims a que's diu que arribarà, fora colocar a 
la nostra producció industrial en un pIà d'immensa 
superioritat sobre l'actual i faría possible un sens 
fe d'explotacions, sobre tot mineres, que ara no's 
realitzen. La riquesa de Catalunya, verge encara en 
moltes comarques, s'explotarfa degudament, aumen
tarfen els medis de transport i podríem en molts 
rams lluitar amb la competencia extrangera. 

En aquest sentit, tot lamentant que no siguin 
homes catalans i diners catalans els que exclusiva
ment facin això, hem de felicitar-nos de l'existencia 
d'aquestes empreses i desitjar que no quedin en 
bells projectes els seus intents. 

*** 

Fa unes quantes setmanes, els nostres industrials 
cotoners foren sorpresos per l'anunci d'una confe
rencia a la « Casa d'Amèrica», sobre'l tema de la 
importació a Barcelona de cotó argentí. El confe
renciant, el doctor Antoni B. Pont, es un català fill 
de Cadaqués, que després d'una vintena d'anys 
exercint la medecina en la República Argentina, al 
tornar a disfrutar déls fruits del seu treball, s'ha 
adonat de la greu crisi dels negocis basats en el 
cotó i de la possibilitat de que la curès una part de 
aquella nació sudamericana, excepcionalment apta 
pera produir aquell textil. 

La conferencia fou un èxit i tothom vegé en les 
orientacions del Dr. Pont la salvació de l'industria 
cotonera. Aquesta, com es sabut, pateix per manca 
o escassesa de materia prima. Produeixen poc els 
Estats Units, l'Indi a, l'Egipte i els demés paísos que 
conreuen el cotoner. La primera d'aquestes nacions, 
ademés, que es la gran productora, cada día tendeix 
més a l'industrialisme i per tant a teixir-se'l seu 
cotó i exportar-lo en peça en lloc d'exportar-lo en 
floca. 

El conferenciant, després de recordar això, pre
sentà una vasta zona argentina més gran que Espa
nya, ont se pot cultivar el cotò, salvant-se l'industria 
textil, no sols catalana, sinò mondial, e independit
zant-se de l'agi ianki. 

La conferencia tingué conseqüencies. No's limita
ren a aplaudir i a felicitar al conferenciant alguns 
cotoners, sinò que, fets els deguts estudis i compro
vacions, se tractà de constituir una empresa pera 
produir-se el cotó, seguint el plan del Dr. Pont. 
Avui aquesta empresa se pot dir que ja es un fet. 
Comptarà amb un capital de 25 o 30 milions de pes
setes que's colocaran aquí, a Madrid, a Buenos Aires 
i potser a París i colonitzarà una vastfssima zona de 
molts kilòmetres quadrats, pensant poder produir 
molt més cotó del que necessita'l mercat consumidor 
de Catalunya, i, segura de realitzar, ademés, un 
guany extraordinari, puig les terres de la provincia 
de Corrientes que' s pensen colonitzar són fertilís
simes i una altra serie de circumstancies concórren a 
produir en aquest negoci beneficis formidables. 

Són catalans la majoría dels que intervenen en la 
organització d'aquesta empresa i català serà també 
la part més grossa de capital que's necessitarà pera 
desenrotllar-la. 

*** 

I, pera acabar, cal esmentar altres dues empreses 
catalanes d'importancia: una, la Compañía Gene
ral de Saneamiento y Urbanización, amb un ca
pital de 2 milions i mig de pessetes, en bona part 
suscrit a Catalunya i al Nord d'Espanya el reste, i 
l'altra, en formació, una societat que's dedicarà a la 
construcció de cases pera obrers, amb un capital de 
5.000,000 pessetes i que pensa actuar aprofitant 
els beneficis que concedeix an aquesta mena d'em
preses una llei recent. 

CLAUDI AMETLLA 

NOTES & FETS 

El públic català ha fet a la REVISTA DE CATALUNYA una acu
llida esplèndida. El llarg tiratge del nostre primer número ha 
quedat agotat i el nombre de suscripcions s'ha fet gros en pocs 
dics. També la prempsa l'ha rebuda favorabilíssimament. 

A tots donem cordials gracies. A tots enviem una amical 
salutació. La nostra REVISTA té assegurada una llarga i folgada 
vida. Per Catalunya, per la Llibertat i per la cultura treb ¡lIarem 
amb invencible fe. 

••• 

Els treballs que anirem publicant en les seccions de poetes i 
prosistes catalans ho seràn atenent tant sols a la llur valua 
literaria, qualsevulga que sigui llur sentit social, polític o reli
giós. El nostre criteri d'ampla i franca toleranCia aixi ens ho 
imposa. 
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~ '11 -Poetes catalans d'ara 10J 
Joaquim R uyra 

Sota les branques d'una pomera 

ens asseguèrem en un marjal. 

Ma companyona, que gentil era, 

que gentil era, valga-m Déu val! 

Emperesida, sobre la molça 

son còs de fada suaument rendi 

i sa mirada fúlgida i dolça 

flotà en les meves i s'esllangui. 

Jo vaig somriure i ella somreia ... 

com resplendien ses blanques dents / 

l, en tant, mandrosa, quasi s'ageia 

amb posats mòrbits, inconscients. 

Vegi en l'herbatge blancors de lliri ... 

Era un braç d'ella mig despullat. 

Oh flor somniada del meu deliri, 

del meu deliri d'enamorat I 

Fora la fronda, que'ns ombrejava, 

l'aire bullia térbol de sol 

i'ns duia flaires de selva brava 

, ardors febroses de juliol. 

Que deserts eren boscos i feixes: 

Que silenciosa tota la vall: 

Sols al silenci, lluny, duia queixes, 

Sanglotant, l'aigua d'un xaragall. 

L'ANGELUS 

Sols / ... i el dimoni del erotisme 

ens empenyia traidorament. 

Aspres angoixes, vèrtics d'abisme 

ens ofuscaven l'enteniment. 

De sobte plàcit per la solana 

s'esbandi a onades un só argentí, 

veu d'una ermita, toc de campana, 

que remembrava quelcom divl. 

I febles ecos el repeUen 

dins els congostos, dalt dels serrats, 

çà i llà, com àngels que's deixondien 

cantucejant-lo mig ensonyats. 

Ma companyona s'alçà astorada. 

Jo ulls entre l'ombra cregui ovirar. 

- «Qui ve? .. Qui ronda per l'enramada? 

- «Déu - feu ma bella- o Vols-lo aturar?» 

«Sents la campana? L'Angelus sona/ 

res més. Es l'hora de l'oració. 

L'excelsa mare no'ns abandona. 

Preguem que'ns guardi de temptació,» 

Va dir/ i un alba, fresca poesia 

m'imbul'l prodigi d'aquell instant. 

Que humils resàrem aquell mig dia, 

Verge Maria, l'angelus sant. 
J. RUYRA 
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101 Prosistes catalans d'ara Idl 
Ignasi Iglesias 

« LA LLAR APAGADA» 

(Una escena de l'acte segon) 

La ROSAURA i l'EsTANISLAU 

ESTANISLAU. - Què tal, estàs contenta Rosaura? 
ROSAURA. - Sí ... Veig que, tant tu com els de 

casa, us esforceu pera complaure-m. 
ESTANISLAU. - Com te mereixes. 
ROSAURA. - De debó? (Arreglant-se les flors 

que s'ha posat en el pit). Vols dir que'm mereixo 
tants obsequis? 

ESTANISLAU. - Més i tot! (Passant-li'l braç per 
la cintura). Que bé t'escauen aquestes dues roses 
blanques en el pit! 

ROSAURA (fent una rialleta). - Oh! Molt! 
Vaia un capritxo que ha tingut l'Irene! Sembla que 
una's tregui anys de sobre i que torni a l'edat de les 
i1usions i les gentileses. 

ESTANISLAU. - Sí: sembla que recomencis la jo
ventut. Les flors són les joies més escaientes en el 
cap o en el pit d'una dòna hermosa com tu. 

ROSAURA (somrient agralda). - Que estàs 
amable avui amb mí! Te desconec, Estanislau. 

ESTANISLAU. - Per què? Soc com sempre ... 
ROSAURA. - Com sempre, dius? 
ESTANISLAU.- Sf. (Acariciant-la). Com seré de 

aquí endavant, doncs. 
ROSAURA (somrient, deixant-se acariciar). -

No't crec ... Ja no soc cap nena per deixar-me enga
nyar amb les teves carícies i tendreses ... 

ESTANISLAU. - No ets pas vella encara. Total 
tens trenta set anys: dos menos que jo_ .. 

ROSAURA. - Sí; però, mira: ja comencen a sor
tir-me cabells blancs. Deuen ser les alegrfes que tu 
m'has donat. 

ESTANISLAU (posant-se seriós). No recordem 
les qíiestions d'altrfs temps, Rosaura! 

ROSAURA. - Quína por que't fa'l passat! (Des
prés d'un curt silenci i canviant ,de to). Còm es, 
digues, que, durant la meva ausencia, sempre dei-

xaves les nenes soles amb els papàs? Per què 
apenes se't veia a casa? 

ESTANISLAU (no sabent què respondre). - Ni 
ho se tampoc ... 

ROSAURA (en un rapte de gelosia). - Què 
has fet mentres jo he estat separada? Explica-t! 
Parla! Què has fet? 

ESTANISLAU. - Plorar la teva de.sgracia i la 
meva! 

ROSAURA. - Tu plorar per mí! 
ESTANISLAU - I, doncs? A casa, es veritat, no hi 

e~tava gaire... no m'hi trobava bé, ni amanyagat 
per les caricies de les nostres filles. Sense tu, aquí 
hi faltava tot, la llum, l'alegrfa, com si'l sol s'hagués 
post per sempre més! 

ROSAURA. - I aont passaves el temps? Amb els 
amics? 

ESTANISLAU. - Sf! Però avorrint-me i avorrint a 
tothom, portant per tot la meva tristesa! 

ROSAURA (pausadament i amb oeu concentra
da). - I per què't recordaves tant de ... l'altra? 

ESTANISLAU (desconcertat). - Què vols dir? 
No t'entenc ... 

ROSAURA. - Per què'n parlaves tant veient la 
meva desgracia? 

ESTANISLAU. - Per Xò, precisament. 
ROSAURA. - També, com feies abans, has anat a 

portar-li flors al cementiri? 
ESTANISLAU. - No! No ho he fet més! 
ROSAURA. - No m'enganyes? 
ESTANISLAU. - Encara't dol que'm recordi de 

la teva germana? 
ROSAURA. - No! No! Lo que'm mata, ja ho sabs, 

es que la seva memoria't distregui de mí i em 
robi la teva estimació. 

ESTANISLAU. - Però per què les penses aquestes 
coses tant tristes? Què no ho veus que'm disgustes 
i m'allunyes de tu? 

ROSAURA. - Diga-m que m'estimes! Jura-mlho. 
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ESTANISLAU (somrient). - Per què tinc de ju
rar-t'ho? 

ROSAURA. - Diga-m'ho amb aquella passió i aque-
lla vehemencia que ho deies a l'altra ... ! 

ESTANISLAU. - Amb tot el cor ... ! 
ROSAURA. - Mira-m! Mira-m fixament! 
ESTANISLAU. - Oh! Nena, més que nena avi-

ciada ... ! 
ROSAURA (després d'un curt silenci e impulsi

vament). - Tu no m'estimes, Estanislau! No m'has 
estimat mai! 

ESTANISLAU. - Sí, Rosaura, sí! 
ROSAURA. - Has viscut vora meu, traint-me, 

enganyant-me, fent escarni de la meva ànima ena
morada. 

ESTANISLAU (no poguent fingir més). - No! No 
que no t'he estimat mai amb aquella exaltació que tu 
ambiciones. 

ROSAURA (cor-ferida). - No! Ho veus? Ho veus si 
eren o no fundades les meves gelosies? Aixis 
m'agrades! Obra'l teu cor i siga-m franc! Diga-m'ho 
tot! Conta-m'ho tot! Es hora de parlar amb lIealtat 
i fermesa! (E.scapant-se-li'l plor). Però perquè no 
m'ho deies abans, quan hi erem a temps, això que'm 
dius ara? 

ESTANISLAU. - Jo he fet grans esforços pera esti
mar-te amb passió! Ho he volgut, ho he desitjat, i 
sempre en và! Quin obstacle hi ha entre tu i jo? 

ROSAURA. - Ella! La morta! 
ESTANISLAU (cor-glaçat). - La morta! No! No, 

Rosaura! 
ROSAURA. - Les seves cendres sembla que en

cara prenguin vida en el teu record! 
ESTANISLAU (sense convicció). - No! Tot s'obli

da ... El temps tot ho esborra ... ! 
ROSAURA. - Esborra la veritat dels fets, per 

forjar la llegenda! Els morts, o s'obliden com dius 
tu, o s'idealitza, la seva memori a sublimant-los! 

ESTANISLAU (aclaparat). - Es cert! Es ben 
cert! 

ROSAURA (en un to viu). - La recordes I Encara 
Ja recordes apassionadament a la morta? 

ESTANISLAU. - Sí! No puc negar-t'ho! Quan 
més temps passi, més la recordaré! Com més te 
miri a tu, que tant me Ja retreus, més pensaré en 
ella! D'ella'n tinc el record d'una hermas a joventut: 
la seva imatge ideal, va quedar impresa per sempre 
més en la meva imaginació! Com més vella tu't 
facis, com més cabells blancs pos is, més el meu cor i 
la meva ànima sospiraràn per aquella dòna jova, 
eternament jova, inalterable, com una estatua de 
marbre blanc en un jardí florit ... 

ROSAURA (interrompent-lo irada). - Tu no ets 
bo, Estanislau! 

ESTANISLAU. - No ho sé si ho soc! No ho sé ! 
Pot ser no ... ! Tu, als meus ulls, ets hermosa, molt 
hermosa! Te trobo bona ... Te trobo inteligellta! Ets 
una dolça esposa i una mare amantfssima... Tens 
totes les qualitats i totes les virtuts per ser estima
da cegament per mf, l, ja ho veus, no vui enga
nyar-te, no t'estimo, Rosaura, no t'estimo com tu 
desitges! 

ROSAURA. - Per què no'm deixaves sola, amb 
les meves ilusions sense esperança? 

ESTANISLAU. - Quina gracia't falta i qufn dò jo 
no tinc que, per més que la meva voluntat s'esforça, 
no puc arribar a estimar-te amb passió? 

ROSAURA (desesperant-se). - Encara ets d'ella! 
Viva i morta me roba la felicitat! Què hi fet, què 
hi fet en aquest món per ser tant desgraciada! 

ESTANISLAU. - Jo voldrfa - t'ho juro per la me
va ànima - que tu que ets la mare de les meves 
filles ... 

ROSAURA (interrompent-lo). - No! No'm parlis 
d'elles! Ets un mal pare! Per culpa teva, les pobres, 
seran tant o més desgraciades que jo! 

ESTANISLAU. - Rosaura! Rosaura! 
ROSAURA. - Deixa-m! No es aquí'l meu lloc! Es 

allà, allà, amb ella ... amb l'altra! (Amb gran des
esperació i desconsol). Mamà! Papà! M'estic 
morint de gelosía! La meva germana me roba la 
felicitat! Es ella la que'ns fa desgraciats a tots! 

ESTANISLAU. - Rosaura, estimada Rosaura! 
RosAuRA. - Deixa-m, te dic! No n'ets digne de 

la meva estimació! Ets un mal home, ets un per
vers! Mai heu tingut cor ni tu ni ella! Dona-m aquest 
retrat séu, que'l vui fer a bocins, aixís, aixís! (es
micolant les flors que porta en el pit) que no'n 
quedi res. (Tornant a desesperar-se). Mamà! 
Papà! 

IGNASIIGLESIAS 
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POLíTICA EXTRANGERA 

EL TRIOMF FINANCIER DE LLOYD GEORGE. = LA 
QÜE.STIÓ DE CRETA. = CROACIA CONTRA HONGRfA 

EL dia 2 de l'actual, Mr. Lloyd George presentà 
a la Cambra dels Comuns el projecte de pre

supostos pera l'exercici 1912-1913. Amb aquest 
motiu, el ministre d'Hisenda d'Anglaterra pronuncià 
un discurs sobre'ls resultats de la seva obra finan
ciera, la qual ha obtingut un pleníssim èxit, demos
trat per les xifres de l'exercici darrer. A l'exposar 
aquestes xifres, extraordinariament satisfactories, 
Lloyd George va esser ovacionat i aclamat. 

Usant el llenguatge pintoresc a que tant afi
cionats són els anglesos, el Daily News diu que 
Lloyd George «aparegué jugant el paper del profeta 
que ha sigut apedregat, però les profecíes del qual 
s'han complert amb escreix». En efecte: els seus 
contraris asseguraven que tots els plans del gran 
hisendista eren disbarats econòmics i que serren 
causa de la ruina de l'Erari. I heus-aquí que'l darrer 
exercici ofereix un superavit de 6.545,000 lliures 
esterlines (I 63.625, (XX) francs), superavz·t que hau
rfa arribat a 7.(XX),(XX) si no hagués sobrevingut 
últimament la vaga negra. 

Davant d'aquest resultat esplèndit, Mr. Lloyd 
George ha confeccionat els nous pressupostos sense 
introduir-hi cap nou impost i sense modificar 
ni en sentit de rebaixa ni en sentit d'aument ...:.... els 
impostos en vigor. Calcula, pera l'any econòmic 
1912-1913, en 186.885,(XX) lliures les despeses i 
en 187.189,(XX) lliures els ingressos, restant un 
superavit de 304,(XX) lliures, que de segur quedarà 
fortament multiplicat pel major rendiment dels im
postos. 

Aquets darrer triomf financier de Mr. Lloyd 
George ha afermat considerablement la seva situa
ció i ha deixat en r¡dfcol als seus encarniçats adver
saris. 

*** 
Es que ja no interessa als catalans la qüestió 

de Creta? A fe que segueix essent interessantíssima. 
En 1897 vàrem enviar aquell famós Missatge dels 
catalans a S. M. Jordi l, rei dels Izelens, que 
tanta emoció i tants incidents causà. Grecia s'esfor
çava per sostreure a l'opressió turca als seus ger
mans de Creta, i desde les riberes occidentals del 
Mediterrà, Catalunya la saludava i l'encoratjava. 

D'aleshores ençà, la qüestió de Creta ha passat 

per una serie de fases. Hi ha hagut noves revo
lucions, intervencions de les potencies i moments 
de perill gravfssim pera la pau de l'orient europeu. 
Els cretencs han anat obtenint, baix els auspicis de 
les potencies titulades protectores de l'iJla, noves 
concessions autonòmiques. Però sempre que han 
volgut realitzar la llur unió amb el reialme grec, les 
potencies s'hi han oposat per la por de greus com
plicacions en els Balkans. I com que'ls cretencs 
no volen acontentar-se amb l'autonomfa, sinó que 
estàn entoçudits en aconseguir la llur reunió aGre
cia, el conflicte segueix en peu. En aquests darrers 
mesos han elegit per dugues vegades diputats pera 
la Cambra d'Atenes, més les potencies han impedit 
que'ls elegits anessin a Greda, arribant a tenir-los 
segrestats en navilis de guerra. 

Mentrestant, la pertorbació es grossa a Creta. 
L'actitut obstinada i heroica dels cretencs fa que 
l'única solució possible del conflicte estigui en la 
realització dels llurs anhels patriòtics. Trigaran 
gaire les potencies a trobar la manera de con
sentir-hi, tot evitant els perills que fins ara han 
temut? 

*** 
S'ha dit per aquí que això de les lluites naciona

listes es cosa morta i enterrada. Els que això diuen 
no saben lo que passa en el món. A Europa les 
lluites nacionalistes continúen enceses, més enceses 
que mai. Aquf tenim l'imperi austri-hongarès, pertor
bat a cada pas pels conflictes entre les diverses 
i mal avingudes nacionalitats que'l formen.. 

El més agut d'aqueixos conflictes es actualment 
el que existeix entre l'Hongrfa i la Croacia. Els 
croates protesten iradament de la dominació hon
garesa, i demanen als magiars el reconeixement de 
la plenitut de la llur autonomía. Els magiars volen, 
de totes passades, oQfenir en la Dieta croata una 
majorfa adicta. I no poden sortir-ne, malgrat les 
seguides disolucions de la Dieta, ont els nacio
nalistes croates conserven la majorfa. En els últims 
mesos el conflicte ha pres un caràcter alarmant, 
que fa témer episodis violents i sagnants, molt més 
greus que'ls esdevinguts fins ara. 

A. R. ' ] V. 
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CRON/CA D'ART 

LA CRíTICA I LA CRÓNICA. - - No voldría 
que l'amable lector cregués trobar en aquesta 
secció una critica d'obres i de coses d'art, ni un 
assaig de crftica, tot just; perquè, al meu pensar, 
es ta crítica la deducció t1ògica i rigorosa d'un 
sistema d'idees a travers del qual les coses són con
templades i sotsmeses a judici; i la deducció no 
pot tenir la solidesa i l'equilibri deguts si el qui 
ha de fer-la treballa encara en la formació, per no 
dir construcc.ió, d'aquell sistema. La paraula crítica 
posaría en mf tal esglai, que la contemplació de
litosa de cada cosa bella's torbarfa sols de pensar 
en una manca possible de serenitat, en una per
torbació transitaria de la visió, en una inevitable 
desviació de la normalitat del gust propi, en qualse
vol dels accidents que poden dur per mal camf 
l'impuls que's tanca en tot judici. 

El terme crònica deixa en l'esperit una tranquil a 
confiança. Per ell ja no's veu obligat, el qui parla 
de les obres d'art, an aquell fret estil del qui cerca 
en cada cosa el defecte capital o la deformació més 
visible, sinó que li són permesos l'entusiasme i la 
emoció encara càlida de la contemplació de la tela, 
o de l'esculptura, o del monument. Crònica, es a dir, 
relació senzilla de les manifestacions artfstiques 
que poguem veure en la nostra ciutat i de les que 
desde fòra ens arribin, seràn les impressions recu
I1ides en aquesta secció, que la Direcció de la RE
VISTA DE CATALUNYA ha volgut reservar-me. 

El veritable crític - diu un professor belga d'es
tètica - seda aquen que pogués conservar una 
eternal frescor d'ànima davant l'espectacle de la 
creació artística. Fins a quin punt es dificultós man
tenir-la, aquesta frescor d'ànima, no he pas d'esser 
;0 qui ho esmenti. Aquells prejudicis - en el noble 
sentit de la par:aula, - que són carn del nostre es
perit, a vegades ens duen a desviacions, sols per 
ells justificables. Però sense judicis previs, es a dir, 
sense l'instrument, sense'l criteri, sense un siste
ma - malgrat sigui a mig vestir encara, - no hi ha 
manera ~e raonar les impressions rebudes. Però 
un desig mtens de servar aquella frescor d'ànima, 
o millor de criteri, voldria que m'inspirés sempre, 
recordant aquelles paraules de La Bruyère sobre la 
trista sort del crític-censor de qui' l ne connessait 
pas le plaisir d'être touclzé par de fort belles 
choses. 

SOBRE ELS PROJECTES DE MONUMENT AN EN 
VERDAGUER. - Fou una bona idea, ben justa, la 
que tingué la comissió erectora del monument al 
gran poeta èpic català, la de que.fossin els concur: 
sants mateixos els que formessm el Jurat, o Sl 
no tot, la mitat. En Josep Llimona, en Miquel Fux(¡ 
i en Pere Carbonell, són els elegits pels artistes que 
s'han presentat al concurs. En Bassegoda, en Font i 
Guma i en Josep Junoy són els designats per la Co
missió provincial de la nostra Diputació. Veus-ens 

aquf arribats al moment de més interès en la llarga 
gestació d'aquest homenatge, en projecte encara, 
an en Verdaguer. Quin serà el que'l Jurat creurà 
millor dels trenta-nou bocets esculptòrics o ma.que
tes que s'han presentat al concurs? Creurà el Jurat 
que n'hi ha un digne de dur-se a execució o bé s'in
clinarà a aconcel1ar que s'obri nou concurs? 

Davant de les maquetes que s'han portat al con
curs, exposades en el palau de la Diputació, - de 
les quals no volem ara parlar amb particularit
zacions, - l'impressió que s'en reb, després de 
contemplar-les i d'establir comparacions entre elles, 
es de feblesa. Del llur conjunt i de cada pro
jecte se'n dedueix una manca de sentit arqui
tectònic, un visible efecte òptic de desproporció, o 
bé una llampant i abominable composició acadèmica 
en aquell estil que donà tanta anomenada an en 
Querol, i que, devinguda model, farà tant de mal 
si no ve una forta reacció. Entre els nostres ar
tistes, s'ha confós per massa temps la grandiositat i 
l'escenograffa, en tal forma que molts dels pocs 
monuments que s'han aixecat a Catalunya semblen 
més aviat artides de festa major, guix i tela 
pintada. Les repúbliques americanes han influit molt 
en donar interès an aquesta esculptura esceno
gràfica, amb els concursos oberts pera eternitzar en 
pedra la memoria d'aquest o d'aquell general lIibe
rador o commemorar la llur independencia. La fina
litat patriòtica ha estat una altra causa d'aquella 
tendencia. Sempre que calfa representar, simbolit
zar la patria i els seus hèroes i martres, en l'imagi
nació de l'artista no hi havfa més que banderes 
i braços a l'aire, boques de canons i boques humanes 
- en una mateixa mida obertes en un gran crit de 
llibertat i de victoria - , corones de llorer, Glories, 
Fames, matrones representatives de les regions 
o bé de l'Industria o l'Agricultura. El monument 
no era més que una forma d'agombolar figures 
a l'entorn d'una columna de molta alsaria, amb gran 
efecte de perspectiva. Això no s'havfa fet mai; era 
una natural conseqüencia del segle passat que 
trencà les pures tradicions pera acullir-se a les 
impures d'un mitgeva\isme ~eformat i a un fad eclec
ticisme artfstic que no deIa res malgrat un gran 
exterior declamatori. 

A Espanya, en Benlliure i en Querol, bons es
culptors i mals arquitectes, han abusat d'aquest 
darrer estil, d'aquest efectisme, i a Catalunya han 
tingut predecessors i continuadors. En l'actual expo
sició de maquetes hi abunden els projectes inspirats 
en aquest temible estil escenogràfic: en Verdaguer 
no es concebut sense una \legió de figures, més 

- o menys dels seus poemes, que's contorsionen i 
mouen sense altre fi que'l de donar al monument 
una grandiositat de gran pessebre. I això repetit en 
totes les formes imaginables. 

Altres projectes mostren un diferent senNt de la 
composició monumental: són senzills, de poques 
figures, d'armadura geomètrica - un sócol cúbic 
o gaire-bé cúbic - amb una graonaqa, i amb re-
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11 eus o esculptures completes en cada una de 
les cares - i com a element esculptòric essencial 
unes figures de noble serenitat; - cossos en repòs, 
en una positura de contemplació j o bé, poseu a l'en
torn d'una columna, sobri ament treballada, un mur de 
pedra en cercle, amb obertures closes per columne
tes. En aquest s'hi veu l'influencia de la nova ten
deneia arquitectònica alemanya, d'una fredor i sen
zillesa que escauen molt pera monuments funeraris, 
més no gaire pera alçar-se al mig de la plaça pública. 

I es que avui dia la desorientació que ha produit o 
bé una lamentable barreja d'estils o bé una barroca 
i original estridencia en les edificacions, neix de la 
divisió que ha volgut fer-se de les arts, l'ideal parti
cularitzat de cada una d'elles, de la manca d'armonía 
de les arts plàstiques, armonía que fou la gloria 
d'Atenes i la gloria del Renaixement italià. Aquelles 
tres arts que en la classificació aristotèlica eren 
ahbmenades « les arts de l'espai i del repòs» 
arquitectura, esculptura, pintura - són ara com 
germanes sense avinença. I sols quan a un artista 
cap de les tres arts li es desconeguda, encara que'n 
practiqui no més una, pot sentir dintre seu aquell 
« buf primordial de l'ornamentalitat» que era la 
gracia de Miquel Angel, de Leottardo i deRafael, ap
tes, els tres, pera pintar, pera esculpir, pera edificar. 

Per altra banda, els que posen una part de 
les llurs activitats en la projectació de monuments 
sembla qtte tinguin oblidada una llei essenciaJfssima: 
i:!1 valor que té l'imatge pera la muJtitut, pera'l 
poble, pera la ciutat. Els homes no hem pogut 
lliurar-nos del símbol, no hem pogut viure sense 
tenir als ulls l'imatge que es expressió plàstica dels 
nostres pensaments. S'ha dit en totes les formes 
pOSSibles que en tots els temps i en totes les 
religions, l'adoració no arriba als déus, si no que 's 
detura en la llur imatge. Les imatges miracu
loses dels nostres sants i de les nostres Verges, lo 
mateix que les primitives i barroeres estatuetes de 
fusta dels fetixistes. Es una llei d'humana psico
logía. No's deturen els efectes d'aquesta llei en 
la religió - perquè la religió no n'es la causa - j 
ont se fan més vius, els seus efectes, es en la glori
ficació dels grans homes en el monument. Totes les 
viles i ciutats d'Italia, han de tenir la seva es
culptura, grossa o petita, de Víctor Manuel i de 
Garibaldi, i en menor proporció, del Dant; com a 
Alemanya les de Grethe i Bismarck, o a An
glaterra les de Shakespeare i de la Reina Victoria. 
ELculte a l'imatge es fonamenta\. I entre els llatins, 
essencial. Aquests desig i necessitat colectius, han 
de tenir uha expressiò justa, que concreti l'aspiració 
de tot tln poble, que estigui en relació amb la vida 
d'aquest, sent-ne com la vibració estètica més 
aguda, més alta. 

I entre'ls projectes pera'l monument an en Verda
guer, nò s'hi troba aquesta expressió plàstica amb 
là justesa que deuríem esperar. Pot-ser, entre'ls 
concursants hi haurà qui, d'encarregar-se de l'erec
ció del seu projecte, oferirfa a la ciutat unes magní
fiques esculptures, uns relleus admirables, però 
an en Verdaguer, ben poca cosa. Els uns, una 
apoteosi escenogràfica; els altres, un bell nú de 
dòna que res dirfa de l'intensa obra del poeta. 

ALEXANDRE PLANA 

CRONICA CIENT/FICA 

Un balans del moviment cientffic català es certa
ment ben difícil de fer. El camp de la ciencia es 
ben ample i dintre d'ell pot treballar-se en tots 
indrets i en tots sentits; hi caben moltes vides d'ex
ploració i estudi a voltes completament isolades, i 
per altra part el nostre esperit es massa petit i flac 
pera eixamplar-se assobre d'un gran horitzó sense 
deixar d'ovirar-ne els detalls. 

Afortunadament aquelles nombroses llumenetes 
escampades que en el segle passat foren els homes 
de ciencia de Catalunya, s'han multiplicat i ajuntat 
en nuclis que són avui focs de claror i caliu d'amor 
a l'estudi. I aquesta integració d'esforços que 'ls 
reuneix en una força aprofitable ha florit, en llarga 
primavera, en gran nombre de societats de cultura, 
que podríem anomenar de popularització de la cien
cia i en no menys nombroses societats professionals, 
que si bé han sigut més propiament de defensa 
i d'extensió científica que d'especulació, han prepa
rat el calze que fecondat per una joventut treballa
dora e inteligent, comença a madurar en fruits nats 
tot just, però ubèrrims i hermosos de pubertat i 
olorosos i daurats de tradició. 

Veus-aquí el nostre entusiasme i els frondosos 
recons aont el nostre esperit troba repòs, i les fonts 
fresques ont s'apaga nostra sed i les dilatades 
visions de fertilitat per ont s'esplaien nostres ulls. 

La Diputació - de Barcelona? - de Catalunya, 
tot i esquarterada, està donant una palesa prova de 
l'esperit de realitat dels catalans i una merescuda 
lliçó a l'estat central Espanyol amb la creació 
de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Escola superior 
d'Agricultura i de l'Universitat Industrial. 
~ Ja de temps que aquesta corporació, la que més 
s'acosta a la representació oficial de Catalunya, 
s'ha interessat per la ciencia amb la creació i soste
niment de nombrosos centres d'ensenyança, com 
ara les Escoles d'Arquitectura, d'Enginyers, de 
Comerç, de Nàutica, etc.; però avui veiem com 
guaitant a l'avenir, rectifica sa orientació orga
nitzant aquestes Escoles, en lo que no depèn de 
l'Estat, d'una manera més apropiada al llur fí i 
creant els organismes que siguin com el nus i el 
cimal de tots els esforços, que impulsin i diri~eixin 
la creació d'una ciencia catalana, que converÍlrà en 
honrós intercanvi amb les altres nacions, lo que fins 
avui ha estat un ominós i honerós manlleu a la cien
cia forastera. I com que aquest fet no es un fet pro
duit artificiosament, sinó el resultat d'un procés 
orgànic que de temps ve operant-se en l'intelecte 
català, nO s'ha produit ai11adament, sinó precedit, 
acompanyat i seguit d'un continuat brotar de socie
tats i revistes científiques, moltes de les quals 
se dediquen a l'estudi seriós de branques de la cien
cia fins avui cultivades sols per pocs esperits selec
tes, tot just flirtejades altres per algún dilettanti, 
i d'un seguit treball de renovació pedagògica en les 
escoles, que ha d'arribar a la creació de l'Escola 
Nacional Catalana. 
~ Ens sentim orgullosos de pertànyer a un poble 
que tot i endogalat sota un jou de ferro, ha sabut 
fer camí i crear-se orgues aptes pera la propulsió i 
orientació del moviment científic, orgues que apro
fitats amb seny han de retornar a Catalunya a l'al-
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çada, en l'especulació científica, qUt? havía ja gaudit 
en dates glorioses, i que bé mereIx pera coronar 
els lIarcs anys de lluita i de treball. 

EMILI CANALS I FERRER 

LA POLIT/CA 

EL DISCURS D'EN MELQufAOES ALVAREZ I CATA
LUNYA. - En aquesta mansuetut aparent per ont 
s'escorre la política catalana, u~ fet trascendental 
esdevingut part enllà de les fttes de Catalunya, 
interessa la nostra atenció i'ns obliga a un comen
tari. Després d'un àpat concorregut, al Retiro 
de Madrid. la paraula eloqiient, i jo vull creure sin
cera, de d~n Melquíades Alvarez, ha definit un noti 
matiç del republicanism,e espanyol. , 

A l'escriure aquesta ImpressIó, temm davant dels 
Hils l'extracte telegràfic del discurs del quefe del 
nou partit reformista. ja n'hi ha prou. La diatriba 
del brillant tribú, ve a ser un d'aquells neces
saris clams de guerra que havíen d'haver retrunyit 
després de la gran enderrocada colonial. Aquests 
tretze anys de complacencia injustificable i de coo
peració vergonyant en l'obra del règi!TI' per part 
dels partits republicans espanyols, h~n sIgut la c.ausa 
de l'enfebliment del caràcter polfttc popular I del 
desengany de les masses democràtiques. Sembla, 
oint la paraula encesa i tallant~ d'en Melq~fad~~ 
Alvarez, que un penediment I una rectJflcaCIO 
s'opera. 

Després de marcar la direcció de la política 
epublicana, dintre'l nou règim, en Melquíades AI
varez encarant-se amb els diputats catalans que 
li feie~ costat en el banquet d'homenatge va afir
mar-los: «A los catalanes les digo que somos enemi
gos de una centra1ización despótica por la que 
el Estado absorbe la vida local, y que no nos con
tentamos con una descentralización administrativa, 
si no que lIegaremos en nuestro sentido aut.onómico 
al reconocimiento de aquellos organismos VIVOS que 
tienen su fundamento en la historia. II 

Això, entranya una concessió possible i futura; no 
indica un reconeixement de la personalitat de Cata
lunya dintre de la República. No es una munifi
cencia del poder, lo que volem els catalans: es una 
previa definició i reconeixement d~ la nostra pe.rso
nalitat nacional, pera que'l nou r~glm represe~tl en 
veritat la Iliberació de la patna catalana I dels 
homes de Catalunya. 

El nou partit reformista, té una noble missió 
a complir: la d'aglutinar els atòmics matiç<?s .del 
republicanisme e~panyol, do~ant-Ios la coheSIÓ I la 
ponderada eficacla que avuI els manca. Però, cal 
també, que en aQuest moment solemn~ del seu 
iniciament polftic, les forces ,dem~cràtJques que 
congregui manifestin i acceptm, d1l1tre la nova 
forma de l'Estat republicà, els individualismes nacio
nals hispànics, acabant d'una vepa~a a~b el funest 
equfvoc de l'unitarisme o de 1 Ul1lfOrmlSme repu
blicà. 

J. RIBERA I ROVIRA 

QOEST/ONS DE DRET 

CONFERENCIA D'EN TELL I LAFONT. - La da
rrera conferencia donada pel distingit notari don 
Gui11ém A. Tell i Lafont, a l'Academia de Juris
prudencia, versà sobre l'enfiteusi. 

El senyor Tell feu un estudi acabat i erudit 
d'aquesta institució, començant desde'ls seus prece
dents que endevinà trobar-los en el colonat, a~ren
daments i concesions de l'agrí vectigalis, I en 
les concesions de terres patrimonials dels empe
radors, passant per la regulació que hi donaren 
Zenó i justicià, la transformació que sofrí en l'Edat 
Mitja per efecte de les doctrines dels glo~adors 
i per la realitat del feus, fins an els nostres dIes, en 
que la relació de vassallatge se, co~vert~ en eco~ò
mica. El senyor Tell creu que 1 enflteusl necessIta 
una reforma radical, i això, que constituí el resum de 
la seva interessantfssima conferencia, ho creu també 
una gran part de l'opinió. 

No hi ha més que esmentar la discussió que 
aquesta qüestió va promoure en l'any 1908 ~ l'Aca
demia de jurisprudencia, de la qual ne sortiren dos 
dictàmens, l'un advocant per la refo,rma principal 
que proposa'l senyor Tell i que ell firmà Ju~t ~~b 
els senyors Almeda i Fontova, en .contra d~ 1 oplmó 
dels juristes senyors Brocà, Pella I Forgas I Ab~dal, 
els quals entengueren que'ls censos deyíen ser Irre
dimibles, argumentant en el llur dlctàmen amb 
raons de veritable importancia. Si en el terreny 
legal de Catalunya, la qüestió no està resolta, 
la pràctica constant se declara a favor de la redemp-

, ció com feia notar el senyor Tell i com ho demostra 
eloqüentment el senyor Carreras i Artau, en un va
\iós follet en el qual cita casos de moltes notaríes de 
Catalunya. Les idees modernes són d'abolició de les 
cargues perpetues, de mobilització de la propietat, i 
volen que aquesta sigui lliure: la divisió del domini 
en útil i directe es abandonada pera decantar-se cap 
a la seva unificació, encara que amb l'indiscutible 
realització evolutiva del socialisme se pogués fer 
notar que s'iniciava la gran divisió del domini, 
el directe pera l'Estat socialista i l'útil pera'ls ciu~a
dans o els obrers de l'Estat. Però sempre sería dIS
cutible la forma jurídica del règim fut~r i t?t:jl!-st ,se 
pot alegar en la pràctica una molt mmsa lI1IClaCIÓ. 

Es innegable que l'Apèndi~ s'haurà de d~c1ar~.r a 
favor de la redempció, que Ja en la pràctIca s Im
posa en els establiments q~e avui naixen ,a C~ta
lunya i que l'immensa maJoría ~e ,I~s lIeglslaclO!ls 
patrocinen. Acceptat aquest pnnclpl, se podrà dIS
cutir la forma de la redempció, la qual no pot esser 
massa radical, no fos cas que passés lo que amb la 
llei de 1873 que hagué de ser sospesa l'any 
segUent per 'un R. D. el preàmbul del qual, d'en 
Martos es un model de bona doctrina. 

El s~nyor Tell i Lafont senyalà, les ~egUents 
orientacions que deuen anotar-se I temr-se en 
compte: Reciprocitat entre enfiteuta i receptor del 
cens pera redimir. 

Respecte al cas en que la demani el receptor, 
se podríen crear in~!ituc~ons semblan~~ als b~ncs 
territorials, que facllttessm la redempclo p~l!latll1a. 
El perceptor podría reclamar la cosa mItjançant 
pac de la mateixa, desc0n:tptant els drets ~e .per
ceptor o la seva pretensIó reduir-se a eXIgIr la 
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redempció de la càrrega o que se li entregui la 
suma de diners. Creu més just lo segon. 

Per la capitalització deurfa establir-se una escala 
segons el cens o segons qui demani la redempció, 
com se fa a Prussia. Avui que l'interés legal es 
el 5 per 100, resulta excessiu. el 3 ql1~ s'assign~ 
pera la capitalització de la pensIó. A 1talla es el 5 I 
a Alemanya el 4 o el 5. 

Deurfa establir-se un lluisme per cada 30 o 
40 anys com ho fan el autors catalans i dividir-lo 
entre'ls ~nys aumentant la pensió. 

ELS TEATRES 

F. CuLI I VERDAGUER 

TEATRE DE CATALUNYA: Estrena 
de NAUSICA, tragedia d'en joan 
'Maragall. 

La tragedia Nausica es ben digne de dir-se grega 
i d'esser d'en Maragall. Es clara i forta com l'ànima 
d'UICs i de Nausica. Si després de trobar el passat
ge famós de l'Odisea! conegut per. « l'~pisodi de 
Nausica ~, un el segueix en la t.ragedla d ~n Mara
gall no anyorarà la bella sobrietat homèrica, per
què 'sembla com si l'esperit de l'enorme poeta grec 
hagués dictat al de Catalunya els endecasílabs me
ravellosos de la tragedia estrenada ~I dissabte pas
sat - un dissabte ben bé de glona - al teatre 
Eldorado. 

Avui ens es impossible parlar extensament de 
Nausica. Deixem pera'l proper nút,nero, entr.e altres 
coses un article d'en Francesc PUJols. No hi fa res. 
Nauslca no representa una actualitat pass~tgera! 
sinó una permanent i perfecta poesfa. Vagm avuI 
les nostres oracions de gloria pera l'ombra d'en Ma
ragall i pera Catalunya. x. 
LA MOS/CA 

CRITERI. - En música com en tot, havem sigut i 
som els catalans servos i comparses i humils adula
dors del treball agè. 

Però no es aquest nostre destf. 
El nostre poble ha d'esser poble no per gosar de 

obres de gent allunyada en sentir i en viure o 
per crear llangorosament for~es ele&faques, false~ 
energfes, pomposes apariencI.es ql.!e s de.colo~en I 
oxiden ràpidament o refinaCIOns ImpropI es I co
piades, . sinó per construir severament en marbre 
i metall, lo que perdura i s'admira, lo que ha d'e~ser 
model de les continues i engranades generacIOns 
d'artistes. 

La sort ens ha posat en lloc en el món que es com 
càtedra de veritat i bellesa, casi ascètica de tant se
vera com venim obligats a predicar-la, si no fos tem
perada per la mateixa mà que 'ns fe~ el dò ~e la ~uau 
ondulació de les montanyes, la tebIor de I ambient, 
la plana blavor d'un mar entre terres. 

Si per temps i temps havem tingut deserta l'alta 
tribuna que mira sobre'l món, desconeixent nostre 
dret i poder, es que atuits per la força i abundor 
d'idees que de fora ens venfen, meravellats de 
la seva novetat inesperada i enlluer~ats per flame~ 
sens calor, hem viscut sempre dommats de !erra.1 
de ment per civilitzacions que si unes ens IlIuml-

naven i purificaven altres han sigut contraries a 
nostra naturalesa. 

Això ens ha fet de tal manera temerosos de 
nostre poder i dubtos~s de n?stra. capacit.at, que ha 
impedit tota producc.ó propla, smcera I elevada, 
i ens ha cenyit a una copia covarda i, balba de 
formes que s'ens obligava a admirar. 

No tothom tindrà entre nosaltres prou força pera 
arrencar de sf tot lo que'l cobreix i amaga i menys 
encara la clara facultat de discernir lo que es propi 
de sa naturalesa de 10 que li es contrari o l'afalaga 
voluptuosament, més aquell qual esperit sigui emmot
llat amb puresa en l'aire patri naturar, i tingui 
l'inteligencia prou clara pera fixar lo que es més 
essencial i despreciar 10 que es và, i hagi soli
dat ses creencies amb una meditació profonda, dèu, 
amb la ferma veu d'un convenciment segur, desper
tar an els altres les propies qualitats, ignorades 
o preterides, i alentar son criteri, que si algún cop 
es oposat al que havíem cregut superior per esser 
extrany, serà perquè aquest no es recte i el nostre 
sf, basat en nostres condicions, més humanes i eter
nes, menys vagues i ca;J.:ioses, més senceres i na
turals. 

JAUME PAHISSA 

MO V/MENT OBRER 
L'INFORMACIÓ SOBRE LES VAGUES. - Estem 

passant un període d'intensa agitació obrera. Els 
paros se succeeixen, i entre l'indiferencia de l'autori
tat governativa, que sembla haver restaurat en sos 
domillis el principi fracassat del vell lIiberalisme 
econòmic, el laissez faire, lalssez passer, les llui
tes obreres s'estalonen i arroceguen, i no arriben al 
públic més que les tristes noves d'incidents de vio
lencia. 

LA VAGA DELS L1TÓGRAFS. - La responsabilitat 
del conflicte dels litògrafs, podrfem carregar-la a 
Pius X, per les seves famoses i contradictori es dis
posicions suprimint i restablint festes. En efecte: els 
litògrafs tenfen firmat un pacte amb llurs patrons, 
comprometent-se a treballar les festivitats d'entre
setmana que no fossin de precepte. Va venir la 
de Sant Josep i com que aquesta fou restablerta pel 
Papa, els obrers deixaren d'acudir al treball. La 
majoría dels patrons no digueren res, però uns 
quants - 12 o 14 - s'indignaren i a l'arribar al 
dissabte descomptaren a llurs obrers respectius 
el jornal corresponent. Els obrers contestaren an 
això declarant-se en vaga en 5 de dites cases 
(en total 88 vaguistes), però'ls patrons replicaren 
acordant un lock-out que per ara, segons les nostres 
noticies, que no són precises, per les causes que 
un altre dia direm no alcança més que a 20 cases 
de les 60 o 65 que comprèn l'ofici a Barcelona i 
a un nombre de 287 obrers, dels quals 200 homes 
i 87 nois, es a dir, aprenents i mitjos fadrins. Es una 
lluita que durarà si'ls patrons no transigeixen (i per 
ara sembla que no), perqué'l Sindicat obrer, un dels 
més ben organitzats, compta amb poderosos medis 
de resistencia per fer temps que no havfa sostingut 
cap lluita, i ademés perqué un esquirol litògraf no 
s'improvisa com un esquirol cotxer. 

R. NOGUER I COMET 
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ELS HOMES I LES COSES DE CATALUNYA JUTJATS PELS NO CATALANS 
De la CONVERSACI6N SOBRE EL CAT ALANISMO, tinguda per don 
ANGEL OSSOR!O I GALLARDO amb la «luventad Conservadora» de Madrid 

«NATURALEZA DEL CATALANISMO. - No es facil 
dèfinir el catalanismo; y ademas no es necesario; y 
ademas say poca aficionada a definiciones y no lo 
sabria hacer. Pera se le puede c1asificar en la fauna 
de las ideas polfticas diciendo de él que es fun
damentalmente un sentimiento, que encuentra su 
apoyo en la historia, que tiene su fuerza en la 
riqueza, y que ha sido avivado por graves y conti
nuados errores políticos. 

Es UN SENTIMIENTO. - Es Un sentimiento, seño
tes, potque el catalanismo arranca, sencil1a y pura
trtente, de un amor hondo, sincero, legítimo, plau
sible, el la tierra catalana, a sus tradiciones, a 
su fuerza vital y a todos StlS elementos de 8cci6n, 
a sU lengua de singular modo. Sentimiento que 
da al catalanismo la fuerza mas terrible que tienen 
los movimientos colectivos, que es la fuerza \frica. 
Asustaos de un pueblo cuando antes de discernir 
siente, como os debéis asustar también de cual
qui era de vuestros compañeros que antes de dis
currir se enamore. (Risas.) 

En esa fuerza 1frica, en ese predomini o del senti
mlento esta el arranque, el vigor y el pe1igro del 
catalanismo. 

Sintetfzase ese amor de manera saliente, según 
ya he dicho, en el cuIto que el catalan rinde a sn 
lengua. Y conviene que sobre esto meditéis para no 
il1currir en errores que mil veces han prevalecido y 
que por equivocación del diagn6stico han hecho fra
casar la terapéutica. 

El catalan ama, ante todas las cosas de su tierra, 
~lsu lengua, no por otra cosa sino por la razón potf~ 
sima de que es la suya, y cuanto se ha hecho una y 
otra vez combatiendo este noble sentimiento, esta 
santa incllnaci6n, ha tenido todos los caracteres del 
agr8vio, de la injusticia y del atropello. 

Esta teor{a -' la del nacionalisme - determin6 la 
explosión del movimiento po\ftico. ¿ Creéis que ese 
itlstante es para asustar? No, no; ése es el mo
mento de la tranqui\idad. Cuando ellos dejan de 
estar en los monasterios, en las bib\iotecas, en 
los archivos; cuando constituyen partido de actua
ción y qui eren trabar la batalla con to dos los demas, 
êse es el momento de serenarse y confiar. Los 
movimientos en po1ftica se parecen a los diviesos: 
cuando suputan ofrecen una vista repugnante, pero 
estan en camino de curación; lo mal o es cuando no 
se rotnpen é infeccionan la sangre, aunque el espec
tador no lo vea. 

As! llegó aquet momento de 1905 y 1906, que 
determinaM un compendio de intransigencias, de 
violencias - de estridencias, di jo un catalanista con 
ex.ptesión insUtlerable, - que vienen a constituir un 
serio peligro para la vida de España. Y en tal sittta
ción y para resolverlo principalmente, con aquel pa
voroso conflicto cara a cara, vi no D. Antonio 
Maura al poder en s)l última etapa de gobierno. 

LA SOLIOARIOAD. - Ha\1óse frente a la Solidari
dad. Era ésta el compendio de toda la teorfa nacIo
nalista, era la doctrina nacionalista vivida, saliendo 
a las calles, haciendo irrupción en el Parlamento. 
Mas el nacionalismo, que habfa logrado sentar una 
doctrina mas fuerte, mas viva, mas lógica que la fe
deralista de Pi y Margall y la particularista de 
Almirall, tenía un defecto capital: i estaba reñido 
con la realidad, no se trataba con ella, crefa que 
toda España est ab a en la Rambla! Ese era su error. 

El gran acierto de nuestro jefe insigne fué ver 
eso; mejor dicho, fué tenerlo visto siempre, de toda 
su vida, porque el conocimiento de eso es toda su his
torla política. La gran autoridad y el gran triunfo 
de D. Antonio Maura fué el saber que ese terrible 
problema, que se habfa querido tratar neciamenle por 
el hierro y por el fuego, no tenia otra terapéutica 
que el contacto con la realidad, el enseñar a los 
naciona1istas a vivir en la rea1idad, el traerlos a 
actuar dentro de la realidad: ésta fué su gran obra. 

j Qué momentos aquellos, señores, de la solidari
dad catalana, de tan furiosas pasiones, de tan inena
rrable enardecimiento, de tan espantosa ceguera, y 
al propi o tiempo de tan elevado idealismo r No los 
olvidara quien de cerca los haya presenciado. ¡C6mo 
se vivió y cómo se sintió aquella, y lo que fué 
Cataluña en esta etapa! 

Alguien hay que lo recuerda con dolor; a muchos 
les despertara ira, a otros les sublevara; pero 
ahora, que ya pasaron las cosas, yo os digo que pre
fiero esas intransigencias catalanistas, defendjendo 
palmo a palmo la integridad de su doctrina, en una 
contienda noble de ideas, que ver unos despojos de 
interés particularista regional viviendo medrosa
mente al amparo de alguna tolerancia inconfesable. 
(Mug bien. Aplausos.) 

Dec{an los catalanes: «Cataluña es nación; somos 
catalanes y nada mas que catalanes». 

Dedan los castellanos: «El hablar s610 de la 
nacionalidad de Cataluña es un agravio a la integri
dad de la Patria; no podemos discutir Il. 

Entre estos dos fuegos se encontró el partido con
servador. 

EL TRATAMIENTO. - ¿Queréis saber cómo se 
remedian aquellos extravfos? Sencillamente, no enfa
dandose (he aprendido que en ningún orden de la 
vida el enfadarse conduce a nada practico), no indig
nandose,no provocando, sino departiendo amistosa
mente y enseñando cómo es la realidad. Os citaré 
algunos casos tfpicos que pueden sintetizarse en un 
ejemplo especialmente adecuado a vuestra edad. 
Cuando un padre advierte que su hijo esta enamo
rado de una muchacha a la que te hiede el aliento, 
es inútil que para disuadirle razone frente a su hijo. 
No debe discutiròno debe establecer teorías ni S05-
tener disputas. ebe decirle que se coloque muy 
próximo a ella, y a los cinca minutos el chico estara 
convencido. » (Risas.) 

Imp. REVISTA. DE CATAI. UN\"A 
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