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Les doctrines de Georges Sorel 

( Acabament) 

VI. Jo no crec pas que's pugui dubtar de que la 
teorfa soreliana dels mites representa una veritable 
troballa en metodologfa històrica, eficaçment utilitza
ble pera aclarir no pocs problemes obscurs subjectes 
fins ara a explicacions contradictories. Però'm sembla 
també que aquesta teoria, amb tot i la seva vasta ori
ginalitat, no haurfa traspassat el cercle reduit dels 
especialistes en els estudis històrics, si el seu autor 
no l'hagués utilitzada pera explicar la més viva i tras
cendental de les qliestions plantejades en els temps 
moderns: les reivindicacions del proletariat. 

Diguem-ho tot d'una: el mite actual , la força capaça 
de trasbalsar radicalment les condicions d'existencia de 
la societat moderna es, segons en Sorel, la Vaga Ge
neral, tal com l'entenen i prediquen els sindicalistes 
francesos. 

La concepció d'una Vaga general capaça de para
I itzar sobtadament totes les forçes productores del 
món sencer, es dels nostres dfes. Pot-ser en Briand, 
l'actual ministre francès, fou el primer en formular-la; 
al menys fou el primer en propagar-la a França, i pot
ser, també, fou en nostra ciutat ont tingueren lloc els 
seus primers assaigs experimentals, elaborats metòdi
cament en les planes d'una revista que molts recorda
reu: La Huelga General. Però es inútil buscar entre 
els teoritzadors que precediren an en Sorel res que 
s'assembli, per l'amplitut i profondesa, a la seva con
cepció de la Vaga General com a mite. En Briand 
creia encara que « la Vaga es una revolució que co
mença en la legalitat i amb la legalitat» " es a dir, 
que comptava amb el règim jurfdic existent com una 
força utilitzable. Els teoritzadors de la Vaga barce
lonina discutfen amb tota serietat, en la revista abans 
anomenada, les mides a pendre l'endemà de la Vaga, 
es a dir, que creien en l'eficacia d'un plan d'organitza
ció utòpica. El Socialisme que nega l'ordre social exis
tent no pot admetre res que consolidi o mantingui un 
estat de coses creat per la burgesfa. Per això la Vaga 
general d'en Sorel no es una tàctica po\ftica, ni una 
una utopfa; per ell la Vaga General es pura i senzilla· 
ment un mite que enclou tot el Socialisme, o lo que es 
lo mateix, la Vaga General es una organització d'imat
ges capaces d'evocar instintivament tots els sentiments 

1) La Hllef¡¡a General, per Arlstides Briand, pAgo 20. Barcelo
na. 1912. Biblioteca Acción. 

que corresponen a les diverses manifestacions de la 
guerra entaulada pel Socialisme contra la societat mo
derna. 1 

Acabem de dir que'l mite de la Vaga General en
clou tot el Socialisme, i això requereix una explicació. 
Hi han tantes doctrines conegudes com a socialistes, 
s'hi amaguen tantes confusions dessota d'aquesta pa
raula, que la concepció d'en Sorel careixerfa de valor, 
àdhuc dins del seu mateix sistema d'idees, si no fos 
expressió en imatges de quelcom ben clar i ben definit. 
Per això quan en Sorel ens diu que la Vaga General 
enclou tot el Socialisme, en realitat vol dir que enclou 
lo que hi ha d'essencial en el Socialisme, que en el seu 
entendre són les doctrines de Karl Marx, un cop se 
les depura de les interpretacions erronies dels seus 
deixebles. 

Sabut es que, segons Karl Marx, el Capitalisme es 
arrastrat, per raó de lleis fntimes de la seva natura
lesa, en les vfes que condueixen el món actual a les 
portes del món futur. Aquest moviment comprèn una 
llarga construcció capitalista i s'acaba amb una ràpida 
destrucció, obra del Proletariat. 

En efecte; el Capitalisme crea per sf mateix, sense 
l'intervenció d'elements extranys, no sols l'herencia 
que recull irà en el seu dfa el Socialisme i els homes que 
suprimiràn el règim actual, sinó també els medis de 
produir la destrucció, operant al mateix temps la con
servació dels resultats adquirits. Per la lluita de tots 
els instants, el Capitalisme crea noves formes i modos 
de treball; per la pressió que exerceix sobre'ls salaris, 
llença a les classes obreres a les organitzacions de re
volta; per la concorrencia desenfrenada i, en defini
tiva, eliminatoria, redueix la seva propia base polftica. 
Aixf, el problema de l'organització del treball, que ha 
motivat tantes hipòtesis candoroses o estúpides, es 
resolt d'una manera casi mecànica pel Capitalisme; 
destruint aixf mateix l'ordre tradicional, segura i pro
gressivament, sense tenir per res en compte les crfti
ques xorques dels ideòlegs. 

El Capitalisme, doncs, porta en les seves entranyes 
la causa que ha de destruir-lo. D'ell se pot dir lo que. 
deia Hartmann de l'Inconscient: que prepara l'adveni
ment de formes socials que no creia produir. J 

1) Réf. slIr la Viol., pàg. 169. 
2) Réf. sur la Viol., pAga. 103 i 104. 
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Si el Capitalisme realitza per sI sol, dins d'aquesta 
(!()1\ctpd~ pry.fonda de Karl Marx, tot lo que es neces
sari pera l'adveniment de la Nova Era, sense cap plan 
de conjunt, sense cap idea directriu, sense cap ideal 
del món futur, To essencial del Socialisme no serà pas, 
com V91en els utopistes, preparar et passatge a un 
dret superior, sinó àssegurar l'existencia i l'acceleració 
det moviment necessari pera que'l Capitalisme realitzi 
la seva misió històrica en tota sa integritat. 

Aquesta doctrina fallada evidentment si la Burge
sía i el Proletariat nO s'alcessin l'un contra l'altre, 
armats de totes les poixances de que disposen; quant 
més la Burgesía serà ardentment capitalista, més l'es
perit de lluita animarà al Proletariat i més confiança 
tindrà en la seva obra. El moviment que' ns condueix 
del Capitalisme al Socialisme quedarà així assegurat. 1 

Crec que al'a veureu clarament el perquè en SOfel 
diu que'l mite de la Vaga General enclou tot el Socia
lisme. Evocant aquest mite, els records i els senti
ments méS vius suscitats pels conflictes de Tes vagues 
parcials, els agrupa i colora d'una vida intensa en una 
imatge de conjunt que dona l'intuició de tot el Socialis
me, inexpressable pel llenguatge'; hi ha, per conse
gUent, una identificació fonamental entre les tesis es
senclals del marxisme i els aspectes de conjunt que 
sugereix el quadro de la Vaga General. 3 

l, en efecte, se podrfa fer veure, seguint an en 
Sorel, com la Vaga General, així entesa, es l'expres
sió clara I brutal de la lluita de classes; com contri
bueix a la concentració e intensificació paralela del 
Capitalisme i el Proletariat; com es la millor prepara
ció a la transformació irreformable que representa la 
Revolució Social, etc.; però tot això ens portaría mas
sa lluny i enS faría sortir dels lfmits que'ns hem asse
hyalat. 

VII. Deietn abans que la doctrina d'en Sorel sobre 
ets m¡'tes socials no hauría traspassat probablement els 
dominis en que's mouen els especialistes dels estudis 
històrics, sl el seu autor no l'hagués aplicada a l'estudi 
i esclariment de les qüestions que plantegen les reivin
dicacions del Proletariat. Precisant més, podríem dir 
ara que lo que en realitat . ha fet que's conegués i dis
cutfs per tot arreu dita doctrina, prescindint sempre 
del seu valor intrínsec, ha sigut l~ cOr1cordancia per
fecta que existeix entre ella i les raons en que s'apoien 
els procediments de violen cia usats pels sindicalistes 
frèncesos. Del Sindicalisme n'hem donat, al comença
ment, una noció global, diferenciant-lo del Socialisme 
tradicional, parlamentari j anarquista. Indicarem ara 
breument les característiques del Sindicalisme, a ff de 
que resalti la compenetració doctrinal de que parlem. 

El Sindicalisme considera la classe obrera, per les 
condicions de la seva vida i les afirmacions de la seva 

\) Réf. sur la Viol., pà¡s. 104 i 105. 
2) Réf. surta Vial., pài. 169. 
3) Réf. sur la Vial., pàg, 172. 

conciencia, com l'única classe sodal capaça de renovar 
el món, a condició, emprb, de que resti extranya a la 
societat burgesa; pren els obrers en els medis que'ls 
hi són propis: fàbriques, tallers, agrupaments profes
sionals, etc., i organitza llur revolta contra l'autoritat 
patronal; nega el poder i la llei, enriquint les funcions 
de les institucions obreres, disloca l'Estat i el despulla 
de les seves prerrogatives; propaga la Vaga General 
i destrueix, a mida que's manifesta, l'obra d'unió de 
classes que persegueix la Democracia; i, en fi, dona 
còs a les idees específiques del Proletariat, es a dir, 
al conjunt de sentiments jurídics nascuts en el fort de 
la lluita i que constitueixen la base del dret nou, del 
dret d'una societat sense amos. 

En el Sindicalisme no hi caben les utopíes anun
ciant a data fixa el daltabaix de la societat. Els obrers 
que sostenen la lluita sindical saben d'instint que no's 
realitzarà cap canvi endefora de llur voluntat i de llur 
organització professional, i que les construccions de la 
vida seràn sempre més riques que les més meravello
ses invencions dels fabricants de sistemes. 1 

Reapareixen, doncs, amb el Sindicalisme les tesis 
essencials del Marxisme, les mateixes que evoca en 
bloc i per la sola íntuició el mite de la vaga general. 
I es comprèn que sigui així, puig en Sorel, lIògic amb 
el seu sistema d'idees, ha extret el mite de la vaga 
general de l'observació dels homes que prenen una 
part més activa en el moviment realment revolucionari 
del Proletariat, que són els que s'agrupen, a França, 
en la Confederació General del Treball. Aquests 
homes - ens diu en Sorel - poden equivocar-se en 
una infinitat de qüestions de política, d'economía 
o de moral, però llur testimoni es decisiu, soberà, 
irreformable, quan se tracta de sapiguer quines són les 
representacions que obren sobre ells i sobre llurs 
camarades d'una manera més eficaç, que posseixen en 
el més alt grau la facultat d'identificar-se amb llur 
concepció del socialisme. Per ells sabem que aquesta 
p~rcepció unitari a del Socialisme la dona la vaga 
general. • 

VIII. Acabem d'exposar, ben pàlidament, per cert, 
les doctrines de Georges Sorel sobre' 1 mite de la vaga 
generat. Aquí fineix, doncs, la nostra tasca. 

Mentres hem escrit aquestes ratlles ens ha guiat 
l'intent de donar a conèixer, a l'acabar, qualques 
sugestions que'ns havía suscitat la lectura de les obres 
d'en Sorel. No's tractava, ni molt menys, de cap 
crrtica ni refutació. Volíem tant sols apuntar les difi
cultats, que no deuen esser res més que jncompren
sions, en que's debat la nostra ment d'ençà que ha 
près coneixença de les doctrines d'aquest fort i des
concertant pensador. Mes la consideració de que una 
obra com la d'en Sorel, que ha près contacte amb les 

1) Syndlcdlisme di SocIalisme, Aoant-propos, per Hubert La
gardelle, pàg. 5 i 8. 

2) Réf. ,ur la Viol., pài. 168. 
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corrents més altes del pensaments contemparani i que 
representa un admirable esforç d'estudi, imposa un 
respecte incompatible amb la lleugeresa de les nostres 
reflexions sugerides per una senzilla lectura, i, sobre 
tot, la consideració de que no podfem abusar per més 
temps de la vostra atenció benèvola, ens ha decidit a 
abandonar l'intent de que us he parlat. 

No voldrfem, emperò, amagar el principal motiu 
dels nostres dubtes i dificultats, tant menys quan no el 
considerem del tot despreciable. 

Creiem que'l treball manual i la experiencia del 
treball manual han contribuit, més que res, a donar-nos 
les nocions més exactes que tenim del món exterior 
i de les possibilitats de la nostra acció. 1 En cons e
qtiencia creiem, també, que la producció mod~rna, 
i sobre tot quan vindrà apoiada en una seriosa educa
ció tecnològica, fa nàixer una serie de virtuts o quali
tats que donen una nova tonalitat a la moral corrent, 
qualitats o virtuts filles de la topada constant amb el 
món exterior i amb les dificultats i resistencies que'l 
món exterior oposa a la realització dels nostres plans. 
Sobre aquest punt en Sorel sembla estar-hi conforme 
quan ens diu que 'ls productors representen la gran 
força educativa que posseeix la societat contemporania 
pera preparar el treball del pervindre. i 

Ara bé: es compatible la noció de mite com a 
força social motriu, impermeable a l'experiencia e 
insensible a la contradicció amb les exigencies i neces
sitats mentals nascudes de la producció moderna? Ja sé 
que plantejat aixf el problema se'ns podrà objectar 
que la solució que s'adopti no afcançarà a la vaga 
general considerada com a mite, sinó a la vaga consi
derada com Utopia. Però es que nosaltres, amb tot 
i tenir en compte les distincions bergsonianes, no 
arribem a concebir la possibilitat de que'ls móns artifi
cials fills de la consciencia creadora que' ls mites 
representen, nO siguin edificats amb elements trets 
de l'experiencia cotidiana. Evocant la vaga general, 
segons en Sore), els sentiments més vius suscitats per 
les vagues parcials, i modificant-se aquests necessaria
ment, segons els resultats de l'experiencia, no compre
nem com l'imatge de conjunt que agrupa i colora d'una 
nova vida tots aqueixos sentiments, no vingui també 
alterada per les lliçons de l'experiencia. 

Per això ens sembla que'l problema queda ben 
plantejat en la forma que ho hem fet, semblant-nos 
aixf mateix que pera 'resoldre seriosament no n'hi ha 
prou amb els datos aportats per en Sorel. 

D'aquf que, reprenent 10 que hem dit sobre l'in
fluencia de la producció moderna, i tenint en compte 
les conclusions que permeten recentes recerques sobre 
les representacions mentals colectives, segons les 
quals en les representacions o productes mentals unita
ris d'un grupo social determinat, «els elements emocio-

1) El progrès de la civilització s'ha produit per una acció reci
proca que va de la mà sobre l'esperit i de l'esperIt sobre la mà.
L. Levi-Bruhl: Les (anct/ans mentales dans les soc/étés ln{ér/eu 
res, 'Pàg. 179 • .paris, 1910. F. Alean, editor. 

2) Rèt. sur la Vial., pàg. 354. 

naIs o motrius tendeixen progressivament a desapa
rèixer a mida que aumenten els elements intelectuals 
o cognocitius», 1 no ens sembla del tot aventurat esta
blir aquesta hipòtesis: en les societats modernes, 
treballades pels conceptes lIògics, els mites porten en 
sf elements corrosius, per aixf dir-ho (elements intelec
tuals), que tendeixen a disoldre o a paralitzar els 
sentiments motrius que originariament desvetllen. 
Aixf, per exemple, es sembla absolutament impossible 
que en els minaires anglesos, després de l'aspre lliçó 
de la darrera vaga, el mite que resumeix la lluita que 
tenen entaulada contra els seus amos, els desperti els 
mateixos sentiments motrius que 'Is que'!s desvet
llava abans de realitzar la fracassada experiencia. 

Si aq\leixa hipòtesi fos acceptable explicarfa també 
!'anomalfa que'm sembla veure en el sistema d'en 
Sorel de que, contraria ment a tots els grans movi
ments històrics per ell citats, el socialisme ha començat 
i continua essent una Utopia i no un mite; es comprèn 
que'l mite precedeixi a l'Utopia; es comprèn també 
una Utopia sense mite; lo que es diffcil compendre es 
que en el socialisme l'Utopia hagi precedit an el mite 
i que aquest, en despit de la seva c1aretat, no s'hagi 
imposat ràpidament. 

Però no vui amoinar-vos més. Perdoneu si aquesta 
conferencia ha sigut molt més pesada que agradable: 
Ja culpa, pot-ser, no es tota meva. 

ENRIC JARDí 

I) L. Levi Bruhl: Les {onct/ons mentales dans les soc/elés 
ln{uleures, pàg. 442. 

Obsequi als nostres lectors 
i suscriptors 

Amb els sis cupons publicats en els nostres 
sis últims números, pot recullir-se en la nostra 
Administració (Rambla de les Flors, 14, pral.) 
una de les obres següents, a triar, amb les rebai
xes que s'indiquen: 

JOSAFAT, d'en P. BE~TRANA. Val l'50 ptes. en 
les llibreries. Presentant els s~s cupons,' 0'50 l'tes. 

LA REPRESENTACIÓ PROPORCIONAL EN 
EL SUFRAGI UNIVERSAL, d'en A. ROVIRA I 
VIRGILI. Val 0'50 ptes. en les llibreries. Presen
tant els sis cupons, 0'10 ptes., o sigui el sol 
import de l'enquadernació. 

Els qui no vulguin tallar el cupó de là cuberta, 
poden presentar l'exemplar corresponent de la 
REVISTA i serQ, aqu.ell iautilit~t marcant-hi un 
segell. 
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II~I Poetes catalans d'ara Iol 
I. Ribera i Rovira 

EL FONTINYÓ 

Al fons d'aquella prada 
brollava un fontlmJó 
d'una aigua regalada, 
d'un só enamoradó. 

Malgrat i ess~ àllunyada, 
era una professó: 
tenia nomenada 
la Font de l'Aimadó. 

Donzells, gentils donzelles, 
hi anaven a parelles 
i' s feien juraments: 

mes, des que hi perjuraren 
i el fontinyó oblidaren ... 
no regalima gens! 

I. RIBERA I ROVIRA 

(Del llibre Solitaris, en preparació.) 

A FON1JNHA 

Ao fundo do prado em /lór, 
uma fontinha brotava 
e a agua pura cantava 
com amoroso rumÓr. 

Inda que longe ficava 
la do campo em redór 
o povo, que lhe chamava 
Fonte d'Amór. 

Rapazes e raparlgas, 
os seus amores juravam 
n'aquellas aguas amigas: 

mas, d~s que foram desleaes, 
a fonte que abandonaram 
ndo corren mais I 

Trad, de ALFONSO f..opes-VIEJRA 

LA FONTAINE 

Au fond du grand pré en /leur, 
coulait la claire fontaine 
et son murmure charmeur 
semb/ait un chant qui s'égrène. 

Elle était loin du village, 
mais chacun vou/ait un jour 
faire un doux pélerinage 
a la Fontaine d'Amour. 

Là, pour engager serment, 
filles et garçons gaiement 
allaient sur ses bords conqus: 

mals bient6t i/s oublièrent ... 
La source ils abandonèrent 
et el/e ne cou la plus I 

Trad. de MLLE. IDA SELLERJER 
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Les Biblioteques Populars 

El passat diumenge se celebrà a l'Avenç Nc:cio
nalista Republicà de Sant Andreu la solemne mal!
guracíó de la primera Biblioteca Popular orgamt
zada per en Pere Corominas i l'Ignasi Iglesias. 
La festa fou bella. Amb motiu de la mateixa se 
publicà un bell fascicle, del qual extraiem els tre
balls següents: 

L'obra de les Biblioteques Populars 
En hores de defalliment com les actuals, quan 

sembla que tot trontolla i bamboleja, es d'un alt recon
fort la tasca d'aquests homes que posen els fonaments 
d'una obra tant feconda en trascendencia com aquesta 
de les Biblioteques populars. 

Posar llibres en mans del poble es feina tant sa
grada com tirar punyats de sement a les regues que 
l'arada ha obert en terra verge. La bona terra dóna 
cent per hu; però qui ~o sab què'n pot sortir d'un bon 
llibre? 

D'un gra de blat no'n neix sinó una planta, i aques
ta crfa no més unes quantes espigues, i a cada espiga 
s'hi arrengleren tant sols un nombre determinat de 
grans, que, per molts que siguin, no poden mai passar 
d'esser cosa limitada. 

En canvi els fruits que pot donar un bon llibre no 
tenen fi ni compte. Un bon llibre es com una font de 
regalades aigües, que res pot enterbolir ni res aixuga. 
Passen els anys, passen els homes, passen les llurs 
passions i lluites, i la font segueix sempre rajant ines
troncable. Tot-hom qui'n senti desig o necessitat pot 
refrescar-hi el seny i el cor en el doll de la seva aigua 
generosa. 

J compteu el bé que ha' de venir-ne, quan aquesta 
aigua no està emmurallada en el clos d'una propietat 
particular, sinó que raja en lloc obert a tots els vents, 
oferint el seu refrigeri a tot-hom qui tinga l'ànima 
sedenta de bellesa i de bones ensenyances! Penseu, 
d'un cap de l'any a l'altre, quants i quants homes poden 
llegir-lo, un llibre, en aquestes condicions! Penseu 
quants i quants poden trobar-hi la llum de llur enteni
ment, l'alegrfa de llur cor, la fermesa de llur voluntat! 
[ ara penseu que no es un sol llibre que's posa en les 
mans de la gent nostra, sinó dotzenes i dotzenes, tot 
un tresor de les coses més granades que ha produit 
l'esperit humà a través dels segles I 

Oh Catalunya, dolça patria meva! Beneeix-la l'obra 
d'aquests homes que posen en mans dels teus fills els 
més saborosos fruits del seny, del saber i de la bellesa! 
Tant-de-bo que la llur polpa, font de vida, retrempi 
aquesta ànima teva, avui tant flotant i vagarosa; 
aquesta ànima teva que tots els vents s'enduen d'acf 
d'allà com una fulla, posant en el cor de qui t'estima 
l'angunia de pensar que pots caure en un abim d'ont 
mai més t'aixequis I 

J. POUS I PAGÈS 
Ciutat, 16 juny 1912, 

So bre la primera fulla 
del lli bre d'un poeta 

Com una porta que han cobert les eures 
no resta mal reclosa en el silenci 
perquè una clara bunlor d'abelles 

sempre l'envolta, 

, les fulles blanques d'aquest llibre verge 
sentin la febre d'unes mans que vulguin 
resseguir-les i fer-les ressonantes 

les lletres mudes. 

D'unes mans a unes altres sempre vagi 
el llibre, pelegrf de poesia, 
i cada volta'l pensament reprengui 

nova volada. 

perquè sa flama de bellesa pugi 
més amunt cada volta, i més ardida 
la veu ardenta del poeta sigui 

la veu del poble. 

Quan les paraules mudes en el llibre 
han viscut en uns llavis que les canten, 
d'una entranya materna enfervorida 

semblen nascudes. 

I sempre més que una altra boca digui 
les mateixes paraules del poeta, 
les fulles blanques d'aquest llibre verge 

seràn fecondes. 

ALEXANDRE PLANA 
Ciutat, juny 1912 

L'amor als llibres 
Les Biblioteques populars que, amb la de l'Avenç 

Nacionalista Republicà de Sant Andreu, s'inauguraren 
a Barcelona, tenen, al meu veure, una trascendental 
feconditat. Les Bibloteques populars serveixen, tant 
o més que per llegir-hi, per inspirar als que hi con
corren l'amor als llibres i a les serenes lectures. 

Hi haurà obrer que, per gracia de la Biblioteca 
instalada en el seu Centre, sentirà despertar-se dintre 
d'ell l'afició a llegir, la curiositat per saber el que 'ls 
llibres diuen. Compendrà que un llibre tancat pot 
esser com l'estoig d'una joia, i voldrà obrir-lo per 
guaitar entre'ls fulls i pera collir-hi les ensenyances 
o les delides que se li ofereixen. 

Heus-aquí la gran virtut de les Biblioteques popu-
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lars, la virtut que me les fa estimar i enaltir. Perquè jo 
no crec gaire en les Biblioteques públiques com a 
formadores d'esperits, com a fogars de cultura. 
L'íntim i delicat fenomen de la formació de l'esperit, 
de la creació de la cultura, en el sentit alt i ver 
d'aquest mot, no té un ambient apropòsit en el co1ecti
visme i la reglamentació de les Biblioteques. Aquestes 
són útils, principalment, pera les recerques i pera 

Periòdics 

EN SÀNCHEZ PÉREZ 

(La Tribuna, de Madrid) 

Ha mort a Madrid don Antoni Sanchez Pérez, ex· 
celent escriptor, vell federal i gran amic que fou d'en 

Pi i Margall. A La Tribuna escriu en Tomàs Bomis: 

«Ayer ha muerto don Antonio Sanchez Pérez. Los 
periódicos le dedican largos artfculos necrológicos 
lIamandole insigne. Era en verd ad un hombre de supe
rior inteligencia. Y, sobre todo, un hombre lIeno de 
dulzura y de bondad. 

Yo le conocí hace ocho años, cuando tenía trece 
y estudiaba en el Instituto de San Isidro. Sanchez Pé
rez era profesor de Matem8ticas y aquel curso expli
cava esas misteriosas y complicadas cuestiones que se 
relacionan con el Algebra y la Trigonometría. Ya es
taba muy viejecito. Los chicos le adorabamos. 

Iba muy puntual a la c1ase, que era temprano, a las 
nueve. Aunque hiciera mal tiemp~, aguantando heroi
camente la lIuvia o la nieve, cobijado bajo su paraguas, 
lIegaba al viejo portalón del Instituto, pasito a pasito, 
con su chistera reluciente, el cigarro en la boca. Y es
taba tan débil ya y arruinado de salud, que tardaba 
mucho tiempo en recorrer los c1austros. Se fatigaba. 

Aquella c1ase, inolvidable, era algo paternal, fuera 
de la rigidez del reglamento. La puerta siempre estaba 
abierta. Don Antonio no nos lIamaba «señor Fulano », 
sinó «amigo Fulano». Muchas veces nos contaba algo 
divertido. 

Los dfas de" sol no iba nadie a la dase. rodos bus
cabamos en el Retiro o en los jardini110s de Palacio, 
solaz para nuestras travesuras. Don Antonio nunca se 
incomodaba. Al sentarse en el sillón, invariablemente 
1impiaba sus lentes, miraba con su sonrisa dulce y apa
cible y deda al ver los asperos bancos grises desier
tos: - i Buenos días' i Hoy no somos mas que tres! ... 
- Y como el sol, escandalosamente alegre, invadía el 
aula, añadfa un poco melancólico: - i Claro', i Qué 
hermoso sol' ... 

Este hombre sencillo, pobre, bueno, placido; este 
viejecito que tenía el cabell o y la barba nevados, que 
andaba pasito a pasito, que daba la mano a 'los peque
ñuelos y ensefiaba cariñosamente, ha pasado por el 

l'estudi de punts tècnics o professionals: els llibres 
que formen l'esperit han de llegir-se en la solitut i en 
reculli ment de la llar. Però que la Biblioteca del 
Centre encengui o desper-ti en un home l'amor i la 
curiositat de la lectura, i tot seguit els llibres propis 
floriràn en els recons de casa seva. 

A. ROVIRA I VIRGILI 
Juny de 1912 

& Revistes 
/ 

sombrfo caserón del Instituto dejando el recuerdo de 
su sonrisa dulce. De aquella sonrisa que floreda en 
sus labios todos los deas, cuando por las ventanas de 
la clase, que daban al jardfn, entraba una divina fra
gancia de tilos y jazmines. Cuando el aula estaba vacfa 
y él se sentfa abandonado y ausente de la vida, frenie 
la pizarra lIena de números, frente a los bancos en 
)fnea, sin el calor y el rumor de los arrepiezos, que le 
dejabamos en soledad para perseguirnos en las glo
rietas ... » 

ELS PRESSUPOSTOS ESPANYOLS 

(El Socialista) 

Escriu aquest setmanari, orgue del partit obrer 
espanyol: 

«En España qui eren los gobernantes monarquicos 
imitar a los pueblos grandes en lo externo, en lo apa
ratosa, y en vez de estudiar el modo de promover la 
riqueza y aumentarla merced a leyes económicas salu
dables y a sabias medidas de protección al trabajo y al 
trabajador, sólo se preocupan de forzar la maquina 
contributiva, inventando tributos o recargando tos 
existentes. AsC se explica que nuestros pres1.\puestos 
hayan pasado en pocos años de 800 mil10nes de pese
tas a 1,200 que alcanzara el que esta discutiéndose-en 
el Parlamento. 

Si tenemos en cuenta que los propios hacendistas 
indfgenas marcaban el maximo contributivo en España 
en 1,000 millones de pesetas al año, y que sin haber 
aumentado la capacidad económica del pafs ex ce de ya 
en 200 millones el presupuesto a la cifra maxima cal
culada, nadie extrañara que el déficit crezca de año 
en año - de 250 mmones pasara en 1913 - Y que la 
miseria cunda y que la emigración siga en auge. 

Por eso no puede menos de causar sorda irritación 
el propósito del Gobierno de abrumar el presupuesto 
con nuevos gastos de construcciones naval es, que no 
responden a una necesidad de orden defensivo ni a los 
de protección a la industria nacional, ya que en caso 
de guerra marítima de nada habrfan de servirnos nues
tros pElbres barcos y porque los beneficios de la cons
trucción van a manos de extraños en su mayor parte.» 
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LA PRESIDENCIA OE:LS ESTATS UNITS 

(El Mercantil Valenciana) 

D'un article de l'Angel Guerra: 

« Esta ardiente lucha electoral ha venido a ahondar 
las divisiones del partido republicano en los Estados 
Unidos, por fortuna ya en descomposición. Suert e 
serfa que ahora, merced a estas divergencias cimen
tadas en bajos egofsmos de interés o de ambiciones 
exclusivamente personales, triunfasen los demócratas, 
acabando con estas taifas polfticas que han desnatura
Iizado la gran tradición de los Estados Unidos. i Qué 
pensarfa del estado actual de su pafs el bueno de Jef
ferson si resucitara! 

Acaso nadie ha acentuado mas la nota de violación 
del espfritu tradicional en la democracia norteameri
cana que est e Roosevelt, que tuvo antecesores en esa 
obra funesta en los Cleveland y en los Mac-Kinley, 
todos de triste recuerdo para nosotros y mas que nada 
para los avances del progreso humano, que se creyó 
tendria en lo futuro su punto de apoyo en América 
y cuya visión lIenó de grandeza los cantos de Walt
Whitman. 

Andando el tiempo, la que se creyó tierra de Iiber
tad por antonomasia y cuya Constitución habfa de dar 
los principios, con la declaración de los derechos del 
hombre, a la revolución francesa, se ha convertido en 
una oligarqufa plutocnHica. Y a última hora, volviendo 
la espaI da a la vieja tendencia pacifista, que fué el 
credo de los grandes hom bres norteamericanos, la 
acción yanki, buscando una expansión que no le es 
necesaria, se ha convertido a una especie de imperia
Iismo agresivo y conquistador. Hasta, bajo la presión 
de este espfritu imperialista, se ha acentuado el sen
tido centralizador en lucha con el antiguo y fuerte 
sentido federativo que hizo acuñar el E pluribus 
unum en las primeras monedas de la Unión. Como 

todo se ha ido desnaturalizando y corrompiendo en 
Norte-América, también se ha corrompi do aquel puri
tanismo que exaltara Cotton Mather, tan infiltrado en 
las costumbres yankis y que fué de razas tan diversas 
el vfnculo mas poderoso y la mas propulsora energfa 
en el vivir de la gran República. 
, Hay que leer los novelistas yankis, desde Cable a 

Upton Sinclair y desde Fawcett a Edith Warthon, 
para comprender cómo se disuelve moralmente aque
lla sociedad que parecfa, un siglo ha, incorruptible, 

Pero es que la situación económica ha hecho ya 
totalmente imposible la vida en los Estados Unidos 
con este nuevo régimen que se ha impuesto al pafs, 
mediante el consorcio de los polfticos profesionales 
y de los hombres de negocios. Y ese régimen viene 
imperando, casi sin interrupción, desde hace veinti
cinco años. 

Mediante los trusts la c1ase media casi no puede 
vivir, porque todos los resodes de la producción y re
gularización de los precios de consumo estan en manos 
de unos cnantos hombres, arbitros de todos. 

Y de otra parte, al proletariado, que ha acudido al 
sindicalismo para hacerse fuerte y resistir, se le esta 
dando con rabioso ahinco la batalla para reducirlo a 
servidumbre, y dan esa batalla los descendientes de 
aquellos mis mos que fueron a una guerra sangrienta 
sól0 por ¡¡brar a los negros de la esclavitud. 

Toda esa podredumbre la representa el partido 
republicano, que es allf conservador, pJutocnHico 
y reaccionario. Y triunfe Taft o triunfe Roosevelt, ese 
estado de fuerza, de oligarqufa y de corrupción segui
ra dominando. 

Fortuna grande serfa que, a favor de esa división 
entre los republicanos, tri un fase el candidato de los 
demócratas, en cuyo programa se consignan las refor
mas sociales en pro de los obreros, los ideal es paci
fistas y, sobre todo, el saneamiento de Ja administra
ción pública.» 

AVIS 

Per causes ben agenes a la voluntat i al 

bon desig de tots quants intervenen en la con

fecció de la REVISTA DE CATALUNYA, aquesta 

se veu en el cas de sospendre tel"Ylporall"Ylent 
la seva publicació. 

Els suscriptors que hagin satisfet l"Ylés d 'un 

tri l"Ylestre , poden disposar de la quantitat so

brant en nostra Ad""inistració . 

. . 
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EhS HOIDES I hES COSES DE CnTDhUn9n 3M3nTS PEhS no CDTwns 
En SANTIAGO RUSI~OL jutiat per don RAMÓN DEL VALLE-INCLAN 

TODocambia y de unas formas salen las otras, 
como del hoy sale el mañana; pero nuestros 

sentidos guardan la ilusión fundamental de que las 
formas permanecen inmutables, cuando no es advertida 
su inmediata mudanza. Hallamos que las cosas son lo 
que son, por lo que. tienen en sí de mas durable, y 
amamos aquell o donde se atesora una fuerza que opo
ner al tiempo. Y asC, de to~as las cosas bellas para los 
ojos, ninguna tanto como los cristales. El goce de 
los ojos al mirarlos es un sentimiento sagrado, porque 
para 10& ojos, los cristales no tienen edad. Cuando 
pensamos que su ayer es de mil años y que permanece
ran sin mudanza al cumptirse otros mil, sentirrios la 
emoción retigiosa de considerarlos fuera del tiempo. 
La tuz de los eristales tiene algo de oración. 

Concebir la vida y su expresión estética dentro del 
movimiento, dentro de todo aquell o que eambia sin 
tregua, que se desmorona, que pasa en una fuga de 
instantes, es concebirla dentro del absurdo satanico. 
Los cfrculos dantescos son la mas tragica representa
ción de la soberbia estérit. Satanas, estéril y soberbio, 
anhela ser presente en el todo como el rostro de Dios. 
Girar, girar eternamente en el círculo del tiempo, con 
el ansi a y la congoja de hacer desaparecer el antes y 
el después; consumirse en el vértigo del vuelo sin 
detenerse nunca, es la horrible sentencia que cumple 
el murciélago Lucifer. El giro de los cfrculos infer
naIes apresurado hasta lo infinito, haría desaparecer 
lo pasado y lo venidero trocando en suprema quietud 
el movimiento. La aspiración a borrar el tiempo y el 
espacio es la aspiración a ser divino, porque la cifra 
de lo inmutable tiene el rostro de Dios. Todas las 
cosas, bajo la sombra del pecado, se mueven por estar 
quietas, sin eonseguirlo jamas; pero el místico que 
sabe amarlas descubre en elias una condición de 
permanencia y un enlace de armonía con el Todo: la 
Gracia. 

Entre los pintores españoles, el primero en buscar 
la verdad y la intensidad de las emociones, sobre la 
accidental verdad del claro obscnro, ha sido Santiago 
Rusiñol. Hizo su aparición en una época barbara, 
cuando la menguada fórmula del reatismo, voceada 
por Emilio 201a, era aquí ten ida por la suprema ver
dad estética, sin duda porque aquella fórmula del 
reatismo era un concepto tan carente de valor meta
físico que lo podfa entender eualquier periodista, y 
lIevarlo a la practica todos los artistas pobres de 
talento, pobres de sensibi1idad y pobres de cultura. 
En aquel momento Santiago Rusiñol tuvo todo el 
prestigio de una bandera, y todo el valor de una 
escuela. Como acontece si empre, pasó sin ser enten-

dido. Pero tornó en todas las ocasiones, con un poco 
de ironía, hacia los barbaros luminosos, que tienen la 
mano habil como el elefante tiene la trompa. Bien que 
el elefante, según aseguran los naturalistas, tiene 
también una gran intetigencia. 

Los armoniosos y melancóticos jardines de Rusiñol, 
todos lIenos de emoción y de una verdad lejana y 
permanente, la verd ad del recuerdo, no podian ser 
entendidos por los que sólo buscan una verdad inme
diata y efímera, el detalle grMico de un momento sin 
enlace con otro momento. Santiago Rusiñol en su 
pintura muestra un concepto totalmente distinto. Sabe 
enlazar las emociones dispersas en una emoción mas 
honda. Fiel a la tradición griega, procura hacer de la 
obra de arte una Suma. Y en esta Exposición parece 
haber lIegado a la meta, con el evocador y decora
tivo jardín: « El Parterre del Retiro ». Su ejemplo y su 
doctrina comienza a tener prosétitos. Afortunadamente 
son ya muchos los jóvenes pintores que, a pesar de la 
torpe enseñanza de las Escuelas - donde el concepto 
de arte se reduce a la fórmula mezquina de copiar al 
natural - , vuelven a la tradición clasica que hace del 
arte una síntesis de diferentes momentos. 

Y tú, palido adolescente, que amas toda belleza, 
hija de Apolo y de la Luna, cuando pintes, cuando 
esculpas, cuando cantes, enlaza en una suma tus emo
ciones, perpétualas en un cfrculo, y tendras la clave de 
los enigmas. Descubre la norma de razón o de ritmo, 
metafísica o musical, y tocaras con las alas el Infinito. 
Pon en todas tus horas un enlace místico, y en la que 
l1ega vierte todo el contenido de la hora anterior, tal 
como el vino añejo del anfera pequeña se trasiega en 
otra mas capaz y se junta con el de las nuevas vendi
mias. Que sean tus emociones de arte, como los cír
culos abiertos por la piedra en el cristal del agua, y 
que en la última se contenga toda tu vida. 

AvIs 

Avisem als nostres suscriptors i lectors que 

poden presentar els folletins i les cobertes de La 

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

la Joventut, de M. jaurés, a les nostres oficines, 

Rambla de les Flors, 14, principal, ont, abonant la 

cantitat de 10 cèntims, els serà entregada l'obreta 

enquadernada elegantment. 
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