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Vers una nova democràcia .organilzada
CA Democràcia dei nostre pafs d6na aquests dies mostres de bellugar-se. Sembla talment-i ja és

hora-com si la. cros/a de sai en què ha estat soterrada tant de temps, fes moviment i es c1ivellés
a /'impuls d'un bri de nova vida, 1

D'aquesta impressi6 que nosaltres reco/lim n'hi ha indicis, ben evidents, pel' tot arreu. Eis fets
polftics interiors i exteriors no hi s6n aliens, amb la seva força impalpable pero real. L'ambient popu
laI' també, en veritat, és favorable. Tot sembla presagiar, doncs, una nova neixença. / homes liberals
com som sentim una pregona satisfacci6 en remarcar aquests sfmptomes esperançadors.

Què en sortirà, pero, d'aquesta gemma que tot just apunta?
i-Serà una branqueta esmortuida, revifalla d'estèrils actuacions passades, que el poble defugf per

què no hi trobà ni ombra de frescor, ni flors, ni fruits, ni il'lusions, ni realitats?
i-Serà, pel' contra, un Iluc vigor6s i potent que recu/li les frondes populars i sigui J'ample red6s

d'on s'irradiïn totes les.realitzacions que el nostre pafs demana i exigeix pel' a posar-se a l'hora de la
/Iibertat i dei progrès universals?

No cal dir que aixo I1ltim és el que nosaltles voldrfem ardorosament,
.i-Cap a on anirà la nova actuaci6 de la democràcia que s'inicia?
Potser és hora ja de dir: prou pairalisme i prou republicanisme verbals. Prou !dols i prou cape

/Ietes. llna Ilarga meditacio de sis anys ens ha permès de veure la infecunditat d'aquells ve/ls perfodes
que voldriem Ilunyans i 'Pillor, encara, oblidats dei tot. La vida que s'atança és novo i noves han d'és
sel' les atuacions que han de venir. No mireu enrera, ni vulgueu ressuscitaI' morts. 1 si és precfs' cre
mal' totes les banderes i programes i posicions d'abans deI 23, cremem-Ies. Sin6, el poble tornarà a
fugir desencantat perquè ara s6n altres les idealitats que el neguitegen i que el mouen. Sense comptal'
omb el poble és impossible fer obra positiva de democràcia.' .

/ no oblidin tampoc els que vulguin endegar el movimwt que comença a plasmar, que els ideals
i aspiracions de les masses corren amb el temps; que cinc anys d'avui equivalen a mig segle d'abans i
que aixi mateix la democràcia organitzada que no tingui més que paraules i qu.e no curi de madurar i
cristalitzar els !dols en fets palpables i constants, fracassarà.

Avui, potser, el mateix mot Republica, de màgica força, que aixecà altre temps tantes vegades al
poble, és poca cosa com·ideall1nic. Venturosament és innegable que ja tothom és republicà. fia passat
l'hora de fer prosselitisme amb aquest mot. Eis republicansja son fets. El que manca, només-i no és
poc-és la Repl1blica! Pero la Repl1blica, més que un ideal, és una qüesti6 de politica pràctica que con
sisteix en el fet decisiu de proclamar-Ia i establir-Ia. Més clar, volem dir que ja no és un problema de
convicci6, sino de realitzacio.--/ amb aixo no ens volem pas declarar indiferentistes de les formes de
govern-creiem essencialla Repl1blica en una democràcia-sino que tota democràcia nova ha de palpi
taI' pel' coses ben vives que toquin a la carn i a l'ànima dei poble.

Vinga, doncs, en bona hora i ben aviat un ample agermanament de les forces Iiberals i esquerra
nes, idees ben concretes i ben generoses i amb procediments i tàctiques dei dia i de la major eficàcia.
Cerquem entre tots els punts de coincidència en finalitats immediates i urgents. Deixem pel' més enda
vant les matitzacions singulars d'escola ide doctrina que no son pas precises pel' a l'es en els primers
moments d'actuacio en relacio a la tasca a fer.

Nosa[tres som aqui a punt de formaI'. Que ens cridin. 1que tothom respongui ardidlJ{T1ent a la
/Iuita de la causa pel' la Liibertat amb un mateix esperit de /Ieialtat i sacrifici.

La nova democràcia que l'hora actua/ reclama sols aixf neixerà i podrà ésser fecunda.

10 D'AGOST DE 1929
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ênquesta ols directors culturals d'êspanya

Co117 veuen la nova j'oven/ut espanyola

LA. revista La c!a.ceta Lileraria ~â pu
blicat una sene de contestaclOns a

l'enquesta que emprengué prop dels Di
rectors culturals d'Espanya sota el titol de
«Com veuen la nova joventut espanyola»
(en lIetres, art i ciència).

Aquesta enquesta té l'alicient de veu
re com els grans-ens referim només
aIs que han deixat d'ésser joves-jutgen
amb la reflexi6 pràpia de lIur edat les pos
sibilitats dels joves.

Hem lIegit coses molt ben dites en
aquesta i no volem estar-nos de reproduir
a/gunes contestacions, perquè puguin ser
vir, si més no, com a estimul.

Resposta d Andrènio, de la R. Acadèmia
Espanyola

És molt dificil de formar un judici
equitatiu sobre el vaJor de la joventut ac
tuai, comparant-la amb la de les immedia
tes generacions. Hom jutja per les obres i
·la joventut, pràpiament dita, es troba en

1 .

estat de promesa. Entra, per altra part, en
el judici dels homes madurs un element
afectiu que pot pertorbar-Ios: el vaIor de
la il'lusi6 que acompanya els records de
lIur pràpia joventut.

El gru p jovençà dels com presos en tre
les edats de ct isset i trenta anys, que s6n,
aproximadament, els Iimits antropolàgics,
es composa de vàries joventuts superposa
des. AI meu parer, la més prometedora és
la situada ara al voltant dels vint anys, la
joventut obrera i universitària que està
apuntant. En ella crec que resideixen les
esperances de la regeneraci6 d'Espanya.

Resposta de Manuel O. Morente, proles

sor d'EHca a la Universitat Central

La joventut està en escena, al primer
terme de l'escena. La histària es troba avui
pendent de la joventut. El filàsof berIinès
Eduard Sprangen, ha dit que:

«Es tracta de l'ultima onada en el gran
moviment d,'emancipaci6 individualista,
que atravessa la societat moderna, des de
la Revoluci6 francesa, i que després de la
burgesia, deI proletari i de la dona, ha fet
presa en la joventut». ~erà jo crec que la
joventut ha sobreeixit ja d'aquest estadi
de l'emancipaci6 i ha adquirit consciència
nova dei seu peculiar ser i incomparable
valor. El jove actual, no sols se sent i sap
jove sin6 que està content i orgul16s d'és
ser-ho. No es considera corn un trànsit,
sin6 corn una fita. No aspira a superar-se
en la .maduresa, sin6 a perpetuar la jo
venilitat; perquè es té per un fi acon
seguit i insuperable i estima l'hot,TIe
madllr corn ja una iniciaci6 de deca
dència. El modern Alcibiades no estima
a Sàcrates, perq uè creu que el seu valor
és molt més ait que el de Sàcrates. l ho
creu sense petulàncies ni gestos inso
lents, justament perquè ho creu amb per
fecta i ingènua sinceritat. l âixi, la seva
creència és propaganda a les nostres edats
que. contaminades de jovenilisme, contem
plen avui la joventut-i la imiten-amb
admiraci6, respecte i àdhuc enveja. La jo
ventut impos:-l avui el seu estil a tota la
vida. Entrem en un periode, la responsa
bi/itat dei quaI ha de recaure tota en els
joves. ElIs no dubten un instant de Ilur
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exit historie futur. Pero el pas és diffeil
j ustifica la preocu paci6.

Resposta de Pere Carrasco, Professor de
rfsica matemàtica a la racutal de

Ciències de Madrid

Jo poso en l'actuaI joventut espanyola
les esperances més encoratjadores. Disposa
d'intel'Iigència en grau altissim i la con
ceptuo, com a matèria prima docent, corn
un fil6 de valor extraordinari si hom l'ex
plota amb savi sentit pedàgùgic i cien
ti fic.

Les dots d'intel'Iigència, imaginaciÔ i
adq u isici6 ràpida bri lien en els nostres
estudiants corn tal vegada no succeeixi en
aftres pobles i altres races, Malgrat tot, el
rendiment cultural espanyol és pobre; no
volem 0 no sabem treure a la lIum aquesta
riquesa natural, de la mateixa forma que
hem despreciat moites altres energies na
turals.

- 5 -

Manca quelcom d'orgànitzaci6, d'exci
taci6 al lIiure exàmen donant aIs raona
ments predomini sobre el memorisme; i
sobretot, cal combatre la corrupci6 actual,
ensenyorida de pares i tutors que no veuen
en l'estudi un mitjà de saber, d'adquirir
coneixements, sin6 d'atényer un titol, un
paper que declara aptituds, ben lIunyanes,
de vegades, de la realital.

No viciem la joventut a la Ilar, incuI
quem en ella J'ànsia de saber i quan els
nostres joves busq uin la veritat per la
veritat, haurem aconseguit la regeneraci6
d'Espanya,

Respecte al cultiu de la ciència pura,
fa Ilàstima d'oblidar l'esdevenidor econ()
mic dels que a ella eonsagren IIur vida.
Que la societat garantitzi la vida d'aquests
missioners de la Humanitat i no oferim ais
nostres joves de talent una ciència sense
mitjans d'investigaci6 i una vida de preo
cupacions econàmiques, incompatible amb
l'abstracci6 de l'estudi constant .

.. .que l'art és till de la lUbertat i reb les seues lleis de la neeessîtat

dels esperîts, no de les imposieions de la matèria.-ScHILLEIL
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C,'alcohol en els llibres bîblfcs

LA. historia de l'alcoholisme remunta
al diluvi. Noé, havent plantat una

vinya i havent begut s'embriagà i apare
gué nu a la seva tenda. Cam, trobant-Io en
aquest estat i veient que allo que el pudor
mana amagar, en el seu pare esta va al des
cobert, anà a dir-ho aIs seus germans. Sam
i lafet corregueren a amagaramb un man
tell la n uesa deI seu pare. (Oènesi. IX, 21,

23). No sé si Noé continuà embriagant~se,

pero en tot cas, els seus excessos alcoholics
no el perjudica.ren gaire, car mor! a la res
pectable edat de nou cents cinquanta anys.

L'embriaguesa jugà un paper molt pe
tit en la historia dei poble jueu. Servi al
gunes vegades per a perpetrar cri ms. Ab
sal6, fill de David, embriagà el seu germà
Amnon, el quai havia violat a la seva ger
mana Thamar, i, quan, «començava a es
tar torbat pel vi «el feu matar pels seus
oficials». (Reis, /libre II, XIII, 28). Judith
Ùlprofità igualment «de que Holofernes,
trobant-se al /lit mort de son per la seva
embriaguesa» li tallà el cap. Es cert que
aqueix pr!ncep havia estat molt impru
dent; veient venir la .dona cobejada «fou
talment joi6s que begué més vi que no
n'havia begut en la seva vida.» Cal conve
nir que era una mala preparaci6 a les ma
nifestacions àmoroses. (Judith, XII, 20;
XIII, 1- 12).

Després que la seva mare havia estat
canviada en eslàtua de saI, la més gran de
les filles de Loth digué a la petita: «El nos~

tre pare és vell i no resta a la terra cap més.
home que pugui maridar-nos segons el
costum dels altres països. Donem·li vi i
embriaguem-Io i dormim amb ell a fi que

nosaltres poguem conservar la raça deI
nostre pare». Aixi ho feren, i la gran dor-

mi amb el seu pare sense que ell sentis ni
quan ella es gità ni quan es llevà. El dia
següent la gran digué a la petita: «Tu saps
que he dormit amb el pare aquesta nit
passàda; donem~li més vi, i tu hi dormiràs
avui.» Aix!, elles dues concebiren de Loth,
deI seu pare. (Oènesi, XIX, 30-31)).

Es interessan~ de veure com els ·lIibres
biblics parI en sovint dels funests efectes
dei vi. «A qui direu: desgràcia? Per què
venen les querelles? Per què els precipi
cis? Per què les vermellol s i l'enterboli
ment dels ulis? Sin6 per aquells que pas
sen el temps bebent vi i els plau de buidar
les copes? El vi clar, que brilla a la copa,
entra agradablement, perà a la fi mossega
com una serp i extèn el seu ver! corn un
bassilisc. Direu paraules desenraonades i
sereu com un home adormit en mig de la
mar, com un pilot atontat que ha perdut
el governall, i direu: m'han batut, pero no
me n'he adonat: m'han arrossegat, pero
no me n'he apercebut: Quan em desvetlla
ré i podré trobar encara, una mica més de

vi per beure?» (Proverbis XXIII, 29-35).
El passatge és verament bell i valia la pena
de reportar.lo sencer.

Sens dubte, la Biblia autoritza l'us deI
vi, «que ha estat creat des deI comença
ment per a ésser la joia de l'home» i que,
«pres amb temperança és una segona vida»

(Ec!esiastes XXI, 32-35). Pero no en
deuen fer us aquells que s6n cridats a aItes
funcions. «No doneu vi ais reis perquè no
hi ha cap secret on hi ha em briaguesa, de
porques'i beuen oblidin lajusticia i fereixin
l'equitat en la causa defs fills defs pobres».

(Proverbis, XXXI, 4-5.)
Igualment és ordenat al sacerdot d'abs~

tenir-se'n quan deurâ entrar al taberna-



cleo (Ezequie/, XLIV, 21; Levitie, X, g.)
La mateixa recomanaci6 es troba en els
Pares de l'Església. Sant Pàu exigeix «que
el bisbe no hagi emmaridat més que una
dona, que no sigui flac pel vi ni violent».
(Epfs/ola a Timo/eu, 1 III, 3; epfstola a
Ti/us, l, 7).

L'abstinença sem bla talment recoma
nable que l'Angel Gabriel, en aparéixer a
Zacaries pel' anunciar-li el naixement de
Sant Jo~n Bfl.ptista, li diu: -Moites perso
nes s'alegren deI seu naixement, puix serà
davant dei Senyor: no beurà vi ni res que
pugui embriagar; serà pie de l'Esperit
Sant al ventre de la seva mare». (Sant
L/ue, l, 15).

Moites vegades, els. Ilibres biblics for
mulen excel'Ients preceptes contra el vi, al
mateix temps que contra les dones «el vi i
les don es que fan caure els mateix0s sa
vis» (Eclesiastes, XIX, 2). Fins toquen
la qüesti6 social i formufen aquest aforis
me que sembla dels nostres dies; «L'obrer
esclau dei vi mai no serà ric». (Eclesias
tes XIX, 1).

Sant Pau emet preceptes anàlegs. Re
comana ais seus germans de «no deixar-se
emportaI' pels excessos dei vi, d'on neixen
les dissolucions» (Efessis, V, 18), i a fegeix
que els embriacs. corn els fornicadors, els
avars, ell> murmuradors i els Iladres «n0
seran mai hereus deI regne de Déu» (Co
rintis, V, Il; VI, 10; (Oà/ates, V. 21) .
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Aixi, els més savis preceptes han estat
formulats pel' l'Antk i pel Nou Testa
ment. Perà hi ha un cas en el quaI la Bî
blia autoritza l'us i l'abus deI vi. L'acon
sella corn nosaltr.es aconsellem avui dia els
calmants i els hipnàtics. «Doneu a aquells
que 'estan afligits un licol' capaç d'embria~

gar-Ios i vi a aquells que tenen el cor ado
lorit: que beguin i que oblidin llur pobre
sa i que perdin pel' a sempre la memària
dels seus sofriments». (Proverbis, XXXi.

6,7·)
Finalment, a aquells que els pIau tro-

bar prediccions sobre els mals presents,
citem-Ios aquest passatge de' l'Apoealipsi:
«El tercer Angel sonà la trom peta j u na
gran estreIla, ardent corn una antorxa,
tombà dei cel sobre la tercera part dels
rius, de les fonts i de les aigues. Aqueixa
estrella es deia Absenta, i la tercera part
de les aigues, havent estat canviades
en absenta, un gran nombre d'homes mo
riren pel' haver-ne begut, perquè les ai
gues havi en esdevingut arn.argues» (Apo
ea/ipsi de Sant Joan, VIII, 10, Il).

He reprod uït sense cap comentari els
principals passatges dels Ilibres sagrats que
tracten dei vi j de l'embriaguesa. Espera
que hi trobareu tant plaer en Ilegir-ios

corn jo n'hi he trobat en copiar·los.

ViCTOR DE MONTROIG

... deia que eada nouetat déu trobal'-nos sempre seneers

bles.- ANDRÉ ÜIDE.

disponi-
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C,Jexpresslonlsme dels plntors alemanys

DBS de fa vint anys Alemanya ha estat

dins dei terreny de les arts en ge

neral i particularment en el de la pintura,

un camp somogut i agitat per m.il expe

riències que han donat IIoc a una floraci6

de tendències diverslssimes que s6n les

que avui pugnen per entronitzar-se en la

gama de sensibititats dihs i fora de la con

federaci6 germànica.

Pintors i es.cultors i gravadors, ja for

mant grups, ja llençant-se a recerques per

son aIs, s'han esforçat per materialitzar les.

se'ves reaccions da vant de les coses, en for

mes que surmontessin la facilitat de mit

jans i el conformisme de visi6 de les esco

les dites clàssiques.

1 en aquest moviment renovador s'hi

ttoben la gairebé totalitat dels artistes que

més 0 menys han tingut un valor 0 una

influència des de vint anys ençà.

AI costat dels surrealistes, dels neo

realistes, dels que s'alimenten de la llegeu

da poètica, etc., etc'" existeix un gl'Up, per

cert molt ben dotat, que obrant sobre els

objectes amb una extraordinària sensibili

tat Iirica. s'esforça per dir les més pures

emocions de l'ànima amb formes concre

tes i tangibles.

Aquest moviment és conegtlt amb el

nom d'expressionisme.

S'inicià a Berlin per allà l'any 1910 i

es prod ui corn una forta reacci6 a les sua

vitats de forma que empleaven e·ls segui

dors âe l'impressionisme poètic, tendència

molt estesa, sobre tot en l'Alemanya deI

Sud.

L'expressionisme potser no és la ten

dència digu~m-ne més recent, perà viu en

cara amb una força d'expansi6 considera

ble i deixa sentir I~ seva inflnència no so

lament en el m6n artistic alemany sin6

també en el de les·demés nacions.

Eis salon~ de França estan notablement

influenciats per aquesta mena de pintura.

L'afany de dir les coses secretes de l'àn·ima

preocupa sobre tot ais pintors de més rara

sensibilitat els quaIs es lIiuren per aquest

cami d'expressions, a la descoberta dels

moments individuals més autènticament

Iirics.

Un dels primers impulsors d'aquest

mov'iment fou Ernst Ludwig Kirchner dis

tingit ademés pels seus gravats al cuiro,

per les seves litografies i pels se us boixos.

Notablement considerats dins d'aques

ta tendència s6n Erich Heckel i Otto Mü

11er ais quais pertanyen les litografies que
1

reproduim.

El primer es concentra en la seva visi6

lirica de la naturalesa. El segon tràcta de

descobrir els moments lntims de l'ànima

de les noies i en fa petits grups harmonio

sos i sensibilissims.

Aitres artistes tenen un nom ben gua

nyat dins d'aquest moviment, com s6n

Emil Nolde, Schmidt-Rottluff etc., i cada

un d'ells l'enriqueix amb l'aportaci6 de la

seva particularitat temperalmental.



Aixi veiem que d'aquest !>entit Iiric de

l'expressionisme es passa fàcilment a l'or

namentaci6 atrevida, aIs aspectes contras

tats dels éssers, a la fixaci6 de fantasies fi

nissimes i a l'afany de liritzar les coses

menys Iiriques de la naturalesa.

Tota aquesta riquesa d'expressions vé a

nosaltres corn una idea global dei movi-
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ment, avalada per la riquesa de tempera

ments que s'han esforçat en trear-Ia.

1 aq uesta és tant més apreciable i hom

es don a compte deI seu valor emotiu, si es

compara amb tots els altres gèneres d'ex

pressi6 artistica que es cultiven avui a Ale

manya, .per altra part gens negligibles.

RA.MON XURIGUERA.

,,'
1

Fumador de Pipa: farce! Gromaire.
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L'ultima malaltia de Qoethel

segons documents dl aquell temps

(15=22 març 1832)

Cler L. l[[)illiam Cart

(AcabamenfJ

L'expressi6 dei SI;lU rostre, els trets marcits,
els ulis foscos i ensorrats en les orbites
mostraven una inquietud indescriptible.
El ventre s'inflava i el cos esta va tot sec a
conseqüència d'una suada fredissi ma.

S'hagueren d'usar remeis ràpits j enèr
gics. Gràcies a grans dosis de tintura etè
rea de valeriana i de licor amonical amb
anis, alternativament engolides amb una
infusi6 de menta am b flors de camamilla,
gràcies a forts cataplasmes sinapistics po,
sats sobre el pit, final ment gràcies a mas
s~tges per retornar el color ais membres,
Vogel, d'una manera suficientment ràpida,
assoli aquietar els simptomes més atemo
ritzadors. Per medi de la «mosca milane
sa» feu desaparèixer per fi el punt dolor6s,
que encara durava.

Per satisfer-'a sed, de la quai es queixa
va el malalt, se li don l una beguda tèbia
consistent en extracte decanyella, sucre i vi.

Després dels sofriments aguts vingué,
com sovint passa, una mena de bon estat
pesat.

Tapat en la seva roba de cambra, de
tela blanca grogosa, i amb els peus en pan
tufles de feltre i les cames cobertes amb
una manta de ll?na, Gœthe s'instal'Ià opor
tunament en el gran si1l6 que hi havia
arran dei seu lIit. D'aquest sil16 no se
n'havia d'aixecar més.

Durant la nit deI dilluns al dimarts,
Gœthe, que estava adormint-se tranquila
ment"es despertà vora mitja nit a causa de
sentir un fred que de les mans s'extenia a
tot el cos, Aq uest malestar aviat l'agreujà;
una angunia respiratària i dolors sem
b�ants al pois, que juntament cIels mem
bres es dirigien cap el pit.

Malgrat la intranquilitat que causà al
malalt aquesta sobtada i dolorosissima cri
si, prohibi al seu servent Frederic Krause
que ho assabentés ais seus paren.ts 0 que
fes venir Vogel, car-digué-«en aixà no
més hi hàn sofriments, pero cap peril!».

Quan el metge vingué, segons la seva
costum, a les vuit i mitja, presencià un
espectacle tant més corprenedor corn ines
perat. En dolors ja irresistibles, ~l vell, or
dinéi.riament tan correcte en la seva mane
ra d'ésser, tan moderat en els seus movi
ments, s'havia ara abandonat a l'agitaci6
febrosa: adés s'ajeia damunt dei Ilit, on
constantment canviava de posici6, en vana
esperança que final ment trobaria una mica
de tranquilitat, adés s'asseia en el seu sill6,
que aviat abandonava. En la ben calciejada
i tancada cambra hi tenia tant .fred, que
les seves dents repicaven tremolosament.
Un cert «punt», que corn si fos un trepallt
semblava que li traspasés el pit, li feia fer
gemecs i àdhuc 'alguna vegada aguts crits,



El dia passà suficientment bé. El ma
laIt tingué encara la joia de signar-amb
mà tremolosél.-J'acta oficial que donava
un ajut monetari de 100 «talers» a J'artis
ta de Weimar senyoreta Angèlica Facins,
lIavors habitant a Berlin, i aix.l, pel' una
bona acci6 de confraternitat artistica, fini
la bella carrera administrativa d'aquell
oficinista pie de consciència, que fou
Goethe.

** * 1

Durant la nit dels dimarts al dimecres,
el malalt a estones, dormi una mica. Quan
s'apropava el mati una modèrada suada
sobre Tot el cos reportà un cert aquieta
ment, i semblà facilitaI' Olés la respiraci6.
Pero el poIs molt dolent, sense fermesa i
apenes sensible, bategava 92 vegades pel'
minut; la Ilengua estava untada de muco
sitats, deI mateix color que el cafè amb
lIet, i la saliva era pegolosa. L'estat mo
ral resta va acontentador.

Efectivament en aixo hi havia ce l'ta
aparença de millorament més que un ver
tader millorament. Pel' aixà el metge no
s'admirà constatant que des de les onze
l'estat dei malalt ràpidament, s'empitjora
va més.

Aproximadament a les dues es presen
taven fen6mens atemoritzadors: molt gran
lassitud, suor abundosa, ràpit pol!'> sem pre
sense fermesa, refredament deIs membres
i pel' fi curtes basques i també roncs bai
xos en el pit.

Infusions de valeriana i àrnica amb
cànfora milloraren el pois, tornaren una
mica de calor a les mans i disminuiren la
suor.

Mentrestant Goethe conservava tots els
seus coneixements. Adhuc demanà que se
li dongués un lIibre,-I'obra de Sai vany
que li' havia tramés la Gran Duquessa-i
encara que només .el fullejà, no obstant

exigi que li deixessln a prop d'ell, damunt
la taula, amb Ilums, de manera que po
gués eomençar la lectura tan aviat corn
li reviogués la força. Louise Seidler ra por
ta que prengué el lIibre dient de broma:
«Al menys volem demostrar-li el nostre
respecte, COOl si fos un mandari».

Després preguntà a Walter, el més
gran dels seus nèts, pel' la tragicomèdia de
Raupach «L'ensagellat Alcalde».

Finalment, car la senyora de Vandre
nil, esposa dei marqués de Vandrenil, re
presentant de França a Weimar, li havia
tramés el seu retrat, pintat pel Professor
Müller d'Eisenach, digués aquestes parau
les d'afable i joisa gentilesa: «S'ha de feli
citaI' l'artista, que no ha malmés allo que
natura creà perfecte».

A les nou deI vespre Vogel es convencè
de que la fi s'apropava. Tot el cos s'enfre
dari, els moments de pie coneixement es
feien més espaiosos, el poIs s'afeblia, el
rostre Tenia aquell color de plom que pre
cedeix a la mort. A la boca les muc'ositats
enganxoses s'arr.assaven, enguniejaven el
morent, dificultaven la seva respiraci6.
Pero el rostre no expressava gens d'intran
quilitat, i Goethe. amb el cap una mica
inclinat cap a J'esquerra. responia c1ara
ment les preguntes que se li feien.

Entorn de les onze remarcà que amics
-entre ells hi havia Condray-restaven en
càmbra, i comprengué que intentaven pas
saI' la nit alli. Volgué que se'/s hi donés
permis pel' anar-se'n, àdhuc exigi que la
seva afectuosa infermera, la seva cara 010

ra Otilia, anés a reposaI' i glle fessin anar
al llit a Walther iWœlfchen, car-asseve
rà-«jo no estic greument malalt i cap pe
rill m'amenaça».

Aix! doncs feu restaI' al seu costat Fre
deric, al ~ual adverti que s'ajaguès da
munt dei seu propi llit, i el seu secreta ri
John, al quaI digué: «Resteu al meu costa~
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11) Espera nornés, aviat
tu tarnbé reposaràs.

El dijous 22 de Mar.;, a les sis dei mati,
Goethe s'aixecà deI seu sil16 i es dirigi a la
seva cambra de treball, que estava al cos
tat dei seu dormitori. A la cambra de
treball vegéOtilia, que havia passat alli
la nit.

«Eh! ehl tilla meva-digué ell som rient
-ja has baixatl» 1 tot feble, se n'entornà
al seu siIl6.

Aproximadament a les nou demanà
per beure. Li varen donar vi barrejat amb
aigua. Sense ajuda, es posà recte en el seu
sill6, agafà el got i el va buidar en tres
glops.

Refet per aquesta beguda, volgué que
deixessin entrar la lIum deI dia que ha
vien tapat. Aixi, doncs, obriren els fines
trons de la ca m bra de treball; perà

dels aeus anys i veient 'entorn seu morts
crudels».-«Quan hom ja és de setanta. cinc
anys-digué en èert temps-hom no pot
deixar de pensar a/guna vegada en la
mort». - «Aquest pensament, afegia, em
deixa en una tranquilitat absoluta; estic
ben convençut que el nostre esperit és ab,
solutament indestructible. Dura, compIint
la se va actuaci6, d'Eternitat a Eternitat;
és corn el sol que desapareix només que
davant dels nostres ulis mortals».-Allà
que Goethe temia era el sofriment, el
dolor, «que incita J'home, Ii arrenca la
se va força, la seva vivacitat, la seva incli:
naci6 a l'acci6 i al pensament»; pero no
temia la mort, aquella mort que els antics
representaven en una graciosa figura d'un
infant que fa caure una lIum, aquella mort
que aquieta i d6na l'etern repàs:

Warfe nur, ba/de
Ruhest du auch (1)

** *

i pareu compte que no caigui endavant SI

m'adormii».
Gairebé a mitja nit dormi una miqueta,

i el seu mig dormir durà entorn de tres
guarts d'hora, Perô uns atacs de tos el
desvetllaren. Diverses vegades digué a
John: «Resteu fidelment al meu costat, car
potser aixà no durarà gaires dies».

** *
Aquestes paraules s6n suficients per

provar que GOElthe tenia coneixement de la
gravetat deI seu estât? .. No ho creiem.

No obstant, un contemporani pretén
que Goethe considerava el 22 de Març corn
a dissortat per Weimar, per la ra6 que el
seu amic Voigt mori en aquesta ciutat el
22 de Març de 181g, i que el teatre el des
trui un incendi el 22 de Març de 1825.

Malgrat aixà, sembla mancat de ra6 supo:
sar que el poeta presentia que mori ria JUs
tament en aquesta data i és millor accep
tar la dita de Soret: ~En la duraci6 de la
seva ultima malaltia no tingué cap pres
sentiment dolent»; de Eckermann: «Sem
b�a que no vegé que la mort s'apropava»;
de Müller; «No tingué àdhuc ni el més
petit pressentiment de la se va mort»; de
Vogel, la certificaci6 dei quai és en aixà
gairebé irrefutable. Aixi Vogel certifica
que Goethe constantment tenia la convic
ci6 que es tornaria a PJosar bl) després
d'aquella greu malaltia. Corn que no
patia cap d'aquelles malalties cràniques
que sovintment introdueixen a l'esperit
una certa por de la mort, i corn que, per
altra part, no sentia cap d'aquelIs terribles
sofriments que trenquen l'energia vital,
anava sense soldracs cap a l'ultim limit de
la seva vida, i ras no li predeia que ja l'ha
via assol it.

Molt creïble, si Goethe no tingué cap
predicci6 dolorosa de la seva prompta
mort, «ja l'esperava pensant en el nombre



semblà que la 1I11m que aparegué de
sobte "amoïnava, car algunes vegades es
posà les mans davant dels ulis, som si els
volgués protegir, i no protestà quan li po
'sarell sobre els ulis l'aparell protector de
la Ilum que ell usava al vespre per llegir
al costat de la làmpara.

En el dormitori estaven presents Otllia,
el secretari John i Frederic; en la cambra
dei costat els dos net') amb el seu mestre;
una mita més Iluny el Conseller Secret
Müller, el Conseller Escolar Riemer,
Eèkermann i Vogel. El Conseller Meyer,
an tic amie de Goethe, no pogué venir, car
estava malalt.

... Condray estava al dintell de la porta
dei dormitol i, des d'on, amb atenci6 plena
de dolor, observa va els signes precedents a
la mort.

El morent s'informà de la data.
«Avui és el 22», se li digué.
«Ah, tornà a dir, ha començat la PrJ

mavera, i aixà accelerarà de pressa el meu
resta bli men t.»

Després, havent mirat a Otilia amb in
descriptible estimaci6, li agafà la mà.

«Seu al meu costa t, cara filla meva,
dona'm la teva maneta.» (Pfoelchen).

Otilia s'assegué damunt de la vara deI
lIit, a l'esquerra deI si116. L1avors eren les
deu.

El morent dormi una mica i semblà
que tenia samnis agradables que li mos
traven col ors i pintures.

«Guaiteu aquest bell cap de dona ...
aquests l'ulis rossas ... aquest admirable
color ... sobre fans fosc ... " Una mica més
tard es dirigi a Frederic.

«Dona 'm la ca psa de di buix que és alll».
l, cam que Frederic li donava ~n lIibre:
«No el Ilibre, digué, sin6 la capsa de

dibuix.»
Se li remarcà que no hi havia cap cap-

sa de dibuix damunt la taula. .
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«Aixà ha esta t, doncs. tornà a dir, no
més una ij·lusi6.»

Demanà pel' men jar; li donaren alguns
traças de gallina freda, que el seu païdor
no tolerà gaire. Després begué vi bàrrejat
amb aigua, i tornant el got a Frederic, di
gué: «Es d'esperar que no has posat sucre
en el vi.»

Si es creu à Müller, Goethe recordà en
aquest moment que Vogel acostumava a
dinar amb ell cada dissabte, i va encarre
gar pel' aqu"ell dia un plat que agradava al
bon doctor.

Vegé un paper que hi havia a terra i,
corn si en aquella gravlssima hora el seu
pensament es dirigls al més estimat dels
seus amies, digué:

«~Per què dones es deixa tan sense cura
lIenç::lda la lletra de Shiller?»

1 Ilavors, segons raports, explicats, pro
nuncià aquesta frase tan ordinària, de la
qllal dues paraules, especialment extretes,
reberen una importància que certament
no tenien, i esdevinguelen com la fàrmula
que, en el seu abreujament, con-té tota la
vida intel'Iectual i moral de Goethe:

«Obriu bé els finestrons deI dormitori
perquè entri més llum» (mehr Licht) (2)

Des de lIavors, la b'oca dei morent de
via restar silenciosa, pero sembla que el
~eu esperit conservava encara LIna mica de
força.

Amb el dit index de la mà dretà Goethe
dibuixà ~ignes en l'aire, de primer una
mica amunt, després més avall, en la ma
teixa gradaci6 que disminuïen les seves
forces, i finalment damunt de la mateixa
manta que envoltava els seus genolls. Els
presents observa l'en amb respectuosa pie-

(2) Vogel: cMés Huml Sembla que aquestes foren les ulti
mes paraules de Goethe, que eH pronuncià quan io valg estar
fora de la cambra durant alguns moments.• Aquestes paraules
les cita per primera vegada Condray en el seu segon rllport so
bre la morl de Goethe.
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tat aquells signes mistetiosos, darrers tes·
timoniatges d'un pensament que es fonia:
els hi semblà que lIeg/en la Iletra W, i
després d'ella punts admiratius 0 lIetres
gue no pogueren reconèixer.

Aproximadament à les onze i mitja,
Goethe ·mori tan fàcilment, que Otilia,
que continuava apretant la seva mà esque
rra, no senti cap extremitut i cregué que
el seu sogre s'havia endormiscat en el mo
ment just en què morio

** *
Aixi es fini, sense extr~miments, sense

una agonia dolorosa, la vida dei glori6s
poeta, l'esperit dei quai constantment ido
latrava la beutat i la perfecci6. Fou una
«mort clàssica i santa» segons les fortes pa
raules de Carlyle.

Heus aci finalment el guè reportà
Eckermann:

«El dia després de la mort de Goethe,
vaig sentir un gran desig de veure encara
una vegada els seus restes mortals. El fi
dei servent Frederic m'obri la porta de la
cambra on l'hav.ien posat. Ajagut d'esque
na, Goethe reposava corn si dormis: una

gran expressi6 de pau regnava en els trets
dei seu noble rostre. Semblava gue el seu
front genial contenia encara pensaments.
Haguera volgut conservar un rull defs
seus cabells, perà un cert respecte piet6s
em detingué de tallar-Jo. El cos estava em
bolicat en un lIençol blànc i entorn d'eH
hi havien posat trossos de gel per conser
var-Io COol més millor.

Frederic apartà una mica el llençol i
vaig admirar-me de la divina beutat dels
seus membres; pit molt furt" ample i ar-

. quejat; braços i fèmurs ferms i musculo
sos; peus gràcils i en la més bella forma; i
damunt de tot el cos cap signe de massa
grassor, aprimament 0 afebliment. Un cos
perfecte i totalment bell d'home estava
ajegut davant meu, i l'entusiasme que vaig
sentir per ell em feu oblidar durant alguns
minuts, que l'esperit immortal havia dei
xat el cos morta!.»

«Vaig posar la meva mà damunt dei
seu cor-el silenci era pregon-i vaig gi
rar-me per deixar fiuir Iliurement les me
ves Ilàgrimes».

Traduït per

CONRAD DOMÉNECH.
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-CI palau deI C:ons.ell dels C:ent Jurats

A RA que també a L1~ida s'escau de refer
la vella Paheria, ens sembla oportuna

ocasi6 de referir~nosa la restauraci6 impor
tantissima, que està a les acaballes, de la
Casa de la Ciutat de Barcelona.

Ens és encara més plaent el fer-ne
esment per tal com s'escau de poder parlar
de l'acci6 preponderant de quatre emi
nents f1eidatans que han jl!lgat i juguen un
paper de primera fila a l'obra.

Sembla que, per ara, a l'invers de ço
que s'ha esdevingut amb la plaça de Cata
lunya, les restauracions, ampliacions i
adaptacions realitzades al Palau de la plaça
cie Sant Jaume han merescut només elogis
per part de la premsa. Nosaltres no ens
referirem a elles per què no ha vist les
obres el qui aixÔ escriu, encara que n'hagi
Ilegit alguna exposici6 ben documentada.

Tampoc ens plau de parlar.ne amb la
com plaença que sem bla ha de prod uïr tota
obra ben realitzada perquè no ens sembla
làgic ni just la manca de correspondència
quan no ens és permesa la censura meres~

cuda. No poguent blasmar Iliurement,
creiem sobrera la lliure f1oança.

Contentem-nos aqllesta vegada de dir
que de les obres molt considerables que de
Fons en comble s'han realitzat al vell
palau deI Conseil dels Cents Jurats de
Barcelona no n'hem Ilegit ni sentit a dir
sin6 paraules plenes d'elogi.

No podia ésser d'altra manera pels
que coneixem la vàlua deI nostre excel'Ient
i eminent amie Adolf Florensa, un dels
arquitectes que més enlairen el bon gust
de l'arquitectura catalana i posen en lIoc

Qyatre artistes lie/datons

de major honra la Ciutat nostra que I,i donà
la Ilum i forjà la seva ànima equilibrada
i forta,

La tasca de l'arquitecte en aquest com
plexissim afer no era pas facil ni Ileugera·.
Ultra la destrucci6 dels elements barroera
ment sobreposats a la vella obra quinzeval
i dels mal acomodats al conjunt de l'edi
fici modern, era menester realitzar una
gran tasca de reconstituci6 de dades arqui
tectàniques de les diferents èpoques des deI
gàtic Ileuger i florit dei començ de la seva
construcci6 fins a les derreres masses de
l'arquitecte dei nostre temps Sr. FaJqués~

passant pel gran daltabaix que produi
l'eixamplament vuitcentista de Mas.

Adequar cada detafl al seu floc i f1igar
els distints estils de manera qne el trànsit
de l'un a l'altre no erdevingués aspre ha
estat la tasca dels Srs. Rubi6 i Florensa.
De l'obra nova, en gran part deguda sin6
totalment al 'no~tre bon amie, se'n sent la
Ciutat comtal satisfeta plenament. Gràcia
i magestat han dignificàt el casai de la
Vila i aquesta se'n sent ben a pler.

No podem deixar de fer esment tam bé
de la intervenci6 que en la part decorativa
de l'obra ha tingut un altre Ileidata bene
mèrit, el S~. Corber6, la familia deI quai
en l'art de la metaflisteria artistica ha acon
seguit dins de Barcelona un nom preemi
nent deI qué L1eida té motiu de sentir-se'n

joiosa.
La magnifica lampara que decora el

centre de l'escala d'honor ha estat objecte
d'admiraci6 i casa perfectament amb la
grandiositat i opulència dei floc. Perà, a
l'amie Pere Cl'rbero el coneix, estima i



C'

ci6 de l'Arxiu dei Cap i CasaI de Catalunya
en temps de la dissolta Mancomunitat. La
seva estren u ita t ha pe rm és aq uest en cert ge
neral de les obres per t(lthom h:.l reconegut,
aixi com la detal/ada perfecci6 de ca
da parten un conjunt tan dificil de Iligar per
la prolixitat d'elements, diversitat dels adi
taments vells i nous i extensi6 de l'obra.

Moita matèria a reflexionar ens d6na
aquet fet insàlit d'un tan gros afer artistic
sortosament tan ben resolt a gust de la cri
tica general i en la soluci6 dei quaI han
intervingut, a partd'altresartistes notables,
quatre Ileidatans tan ben destacats com els
que amunt hem vingut anomenant.

. Tanta feina com hi ha a la nostra
Ciutat, és ben bé de tenir en compte per
quan l'ocasi6 oportuna sigui vinguda.

Quina Ilàstima que vulgui oblidar·ho
la nostra Di putaci6 i no es decideixi a rea
litzar una tas.ca que li donariâ autoritat i
deixaria el seu 'nom a bona recomana'ci6 ,
en redignificar i donar bona destinaci6 a
l'esplèndit ex-Hospital de Sta. Maria!

JOSBP PINYOL.
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admira justament la nostra Ciutat perquè
ens calgui insistir en "encariment de la
seva esplèndida col-laboraci6" a la gloriosa
tasca.

També ens és sumament gust6s de re·
tre compte aIs nostres lectors que s'ha fet
a l'ultim justicia al mèrit singular d'un
altre Ileidatà eminent, encarregant-li la
decoraci6 d'alguns plafons on prendrà un
vâlor de perennitat el seu art genial: ens
.referim al nostre amic Sr. Viladric que
pintarà els espais lIiures deI gran i fastu6s
vestlbul, decorat amb marbres, deI primer
pis, que prcsideix 1.3. imatge gloriosa de Vi
ladomat, i lIiga la gràn escalinata amb la
part més noble de la Casa. Ens sentim ben
orgul/osos que sigui Viladric a qui s'hagi
encomanat una tasca tan honrosa.

Finalment ens plau de renonèixer el
paprr principal que en la documentaci6
historico-arqueologica de les grans refor
mes hi ha près el cap de l'Arxiu munici
pal barceloni, Sr. Duran i Sanper, il'Iustre
segarrenc els mèrits deI quai el dug,ueren
de la seva ciutat nadiua, Cervera. a la d'irec-

Estudi de nu: André Favori.



Clibres i CJrevistes
ELS CONQUERlDORS (André Malraux)

El Secretari en la Secci6 de Propaganda dei
Govern revolucionari de Canton, ha escrit un lli
bre d'una capacitat i d'un dinamisme remarca
bles.

El francès André Malraux, l'amic de Garin, ha
vist, ha viscut la \luita dei poble xinès contra les
potències imperialistes i ara, en aquest volum ata
peït de dela\ls d'organitzaci6 interior, d'ordres i de
personatges decissius, d'ambients i de moviments
accionant en favor d'una causa, ho explica amb la
seva paraula càlida, impetuosa, indomptable, perà,
a la vegada, curta, penetrable, diàfana,

La figura de l'inquiet Garin,-inquiet pel' anto
nomàssia-, resta aei simbolitzada. Parla gairebé
sempre d'e\l; li segueix els passos, li tras\lada fra
ses espontànies, li retrata sofriments, li retreu inli
mitats, li emmirlllla, en fi, ~I gest, la figura, els
parlaments, la malaltia que el corromp, l'energia
constant que el fa viure. Garin representa, pel' si
sol, tot el \libre.

A segon ierme, i convenientment elevades,
completen el lIibre de Malraux les imatges dei for
midable roig Borodin, dei ve\l Txeng-Dai, de
l'àcrata Hong, de Klein, etc,

Un moment surt en escena Xan-Kai-Shek, en
qualitat de Director de l'Escola de Cadets, Ja no el
tornem a veure més en tot el lIibre.

Les potències estrangeres, particularment An
glaterra, hi tenen reflexada la seva posici6 durant
el moviment cantonès de l'any 1921'. La Gran Bre
tanya corn a més beneticiada, \lavors, que les al
tres col'Iegues seves en territori xinès, hi sostè una
resistència activa, tenaç, oberta. Hi envia diners i
gent; soborna, enganya, anul'Ia; organitza com
bats i corn pra caps, Perà enfrontada amb Borodin
i Garin (en aquells moments convertits en super
homes), perd terrenya contra-cor, cedeix mica a
mica, recula pas a pas, igLlal corn una pedra mo
numental que anés esclafant pausadament el cap
sangon6s d'un monstre,

Les parets de les cases apareixien tot sovint co
vertes amb cartells. Veus-aei una mostra d'un de
xinès: A la part superior el retrat de Sun-Yat-Sen i
de Lenfn amb col ors; després una figura d'un infant
xinès enfonsant la bayoneta en les anques de John
Bull, el quaI té els braços i les cames a l'aire,
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mentres un rus, amb gorra de pell, sobrepassa
l'horitz6 pie de raigs corn un sol; aixà a un costat,
a l'aItre s'hi representa un soldat anglès, armat
amb una metralladora, disparant sobre una mul
titud de xineses i infants que alcen' lIurs braços, En
el primer hi ha amb nlimeros lIatins:, 1925 i amb
caràcters xinesos, avui; en el segon, 1900 i la pa
raula abans.

Aixà demostrarà fins a quin extrem arribava la
necessitat de combatre l'adversari en un poble en
el quaI era precis mar:tenir una constant aversi6
envers l'estrany. Aquest fet que hem citat posa en
evidència a la vegada que un gran enginy pel' a
infiuencial' en les multituds en la lIur sensibilitat
menys resistenl, que es debalia un problema de
vida 0 de morl. Pel' aixà es comprèn que s'empres
sin tais mesures, pel' aixà en aquells moments tot
~ra admissible i majorment quan a aquells homes
se'ls yeu afrontar el perill amb aquella serenitat i
aquell domini de si mateixos i de lIur contacte amb
les masses que d'ells depenien.

Canton, la ciulat dei Sud de Xi na, el focus prin
cipal d'on sorti la rebeli6, eSlava predestinada a
esdevenir una colània anglesa, L'any 1925, quan
Borodin i Garin la fere;,n ressuscitaI', 111 meitat de la
seva poblaci6 estava portada pel' Tang, el quai,
pagat pels britànics, preparava un cop d'Estat.
(Pàg. 144). Tang comença la guerra perà s'estrellà
contra les forces revolucionàries:

Davant deI fet xinès, Malraux posa en boca de
Txeng-Dai que hom proposa convertir Xina en
camp d'experiències i després fa contestaI' a Garin
aquests mots: «Jo crec que si hi ha una naci6 que
hagi servit de subjecte d'experimentaci6 al m6n
sencer, no és Xina, sin6 Rlissia».

Aquests dos personatges i aquestes dues opi
nions retraten fidelment la posici6 dei propagan'
dista i la de l'autàcton rece16s pero aquella vegada
triomfà plenament la primera,

En general, l'aspecte literari delilibre «Els Con
queridors» d'André Malraux, és viu, potser. més
aviat cru, d'una cruesa profunda i fins selvàlica.
La seva lectura encèn els esperits propensos a
comprendre el contingut dei lIibre. No arriba a
emocionar, perà un fort interès, compost de curio-'
sitat pel' assabentar-se d'aquells esdeveniments i
de dalit de documentaci6, us proporciona en totes
les seves pàgines moments de gran intenl'litat i fins
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de satisfacci6. Estigué a punt de guanyar el premi
«Goncourt:> l'any passaI.

Lenfn digué a l'acabar la revoluci6 russa: cLa
nostra tasca a fer des d'avui, léI tenim a Xina».
Aquest llibre, és una gara'nHa dei valor d'aquestes

paraules.
BAPTlsTA XURIOUERA.

COMENTARIS

La cBiblioteca cA tot vent» que tan encertada~

ment dirigeix el nostre admirat Joan Puig i Ferreter,
acaba de fer so.rtir unes noves edicions que amb el
nom de cHistàries curtes» publicaran periàdica
ment narracions i novel'Ies curtes (corn el mateix
tftol ja ho indica).

Aquesta idea no havia estat acariciada, encara,
pel' cap editor de la noslra terra. Es una gran ini
ciativa que permetrà que el nostre lector gusti es
crits saborosos, el caràcter i l'exlensi6 dels quais
no era compresa en ca p de les biblioteques que
veuen la lIum actualment a la nostra terra.

Ja tenien la seva justa fama les Edicions cA tot
vent». La seva presentaci6 pulcra, luxosa i agrada
ble, ('1 seu preu econàmic a tot esser-ho, l'encert
en escollir ets au tors i les obres que va publicant,
li han donat, a hores d'ara. una seguretat indiscu
tible la quai és III m'illor garantia per augmentar
cada dia més, el numero de lectors.

Apart de les sèries estrangera i catalana de
grans novel'Ies que ve publicant, des d'avui co
mençarà la publicaci6 també, d'una a1lra sèrie:
cHistàries Curtes».

Aquesta reRpondrà, igual que la primera, a la
ifnea traçada a l'inaugurar-Ia.

El primer volum, dei quaI en parla rem al seu dia,
conté cAmok» i cVinl-i-quatre hores de la vida
d'una dona», ambdues narracions degudes a la
ploma vigorosa dei conegut escriptor austrfac
Stefan Zweig. Avancem només que la primera ad
met el qualificatiu de magnffica i la segona, a
aquestes hores, està cridllnt l'atenci6, en gran ma
nera, entre el public liferari alemany, francès i an
glès.

No dubtem que el nostre poble fent-se càrrec dei

què representa aquest esforç, correspondrà amb la
seva aportaci6 per tal de permetre una l1arga i es
plendorosa vida a aquest esdeveniment literari qlie

ens honora.
B.X.

cOLIVER TWIST» de éharles Dic
kens. (Traducci6 al c8talà de Pau
Romeva). Biblioteca cA tot venf:o,
Barcelona, 1929.

Aquesta gran novel'Ia que avui ens ofereix en
céltalà una benemèrita biblioteca fou junt amb el
cPickwick», la que més contribuf a crear i estendre
l'anomenada dei més fecund i popular dels novel
listes anglesos. Dickens acabava de publicar el
cPickwick» que era publicat per quaderns, el seu
nom d'autor, jovial, enginyos i irànic, corria de
boca en boca per tots els països de la l1engua an
glesa i la seva glària semblava ja feta. Perà ales
hores aparegué cOliver Twist» i l'entusiasme es
desbordà. cOliver Twist» revelava un nou Dickens
dramàtic, emotiu, capaç de pintar les negrors de la
vida i de les consciències, les més crues misèries
socials i les més dolces tendreses dei sentiment.
La l1eljor moral dei crim, l'egoisme no hi eren pas
estalviats ni evocats amb eufemisriles sin6 que te
nien en la nova obra de Dickens una qualilat
d·aiguafort. Ensems perà l'autor d' cOliver Twist»
es revelava corn un amic i protector dels desval
guis que pateixen fam i sel de justicia i la seva no
vel'Ia prengué un caràcter de redreçamenl d'un
tort, amb quelcom d'implacable i de venjatiu, quan
es tracta de fuetej~r els falsos filàntrops, els hipà
crites dei bé i de les bones formes.

cOliver Twist» ha esdevingut un model de no
vel'Ia artistica i social. El devassal1 de la imagina
ci6 dickeniana, la prodigiosa invenci6 de perso
natges i episodis, no s6n superats per ningu. Nin~

gu lampoc el guanya en pietat i humanitat.
Ben vinguts, doncs, siguin, a la literatura cala

lana, els dos volums tl'aduïts bel1ament per Pau
Romeva i editats per la Biblioteca cA tot vent»
que corn pleix les seves promeses d'incorporar a
la nostra lIengua les obres meslres de la novel'Ia
virusnela,



A MB ~quest titol kovira i Virgili fa pu-
blJca en «La Nam> dei dia 5 d'aquest

mes la idea de donar cohesi6 a una col
fecci6 d'activitats d'organ itzaci6, de defen
sa i de difusi6 de l~s idees d'esquerra dels
homes dei nostre pais, mitjantsant el Ili
bre, la conferència, la premsa, etc. amb el
nom de «Fundaci6 Valenti A/mira"».

.A~u~sta Fundaci6 s'atendrà ais següents
prlnClpl!>:

I. L1ibertat individual i col'Iectiva
2. El pensam~nt i la consciència lliu

l'es de tata coacci6 dogmàtica a con fessio
nal.

3. La forma de govern republicana
corn a corona ment de la democràcia.

4. La transformaci6 deI règim social
en el sentit d'una societat més igualatària
i més justa.

5. L'escola libera\ i igual (mots més
adequats que els d'escola laica a neutra. i

unica).
6. La separaci6 de l'Església i l'Estat

dins fa més ampla lIibertât religiosa.
7. La lliure federaci6 dels pobles.
Nosaltres, que no hem estat mai indife

rents davart de qualsevol empresa d'ordre
libera!, veiem amb la consegüent simoatia
l'obra que es proposa fer la «Fundaci6 Va
lenti Almiral».

Qualsevol tem pta ti va d'aq uestes creiem
que ha de contribuïr considerablement a
l'orientaci6 i capacitaci6 de gent que s'ha
vist massa abandonada davant de certes
decepcions d'ordre polhic i doctrinari en
aquests ultims anys.

«La idea/agio
-17- ~

esquerristo »

Creiem també que al cost&lt de la pro
jecci6 pel' espurnes, (que encara que no
amb aquell ta decidit que caldria, comen
cern a trobar en algun indret de la nostra
terra), una instituci6 compacta i d'enver
gadura que funcionés normal ment de cara
el gros dei public podria facilitaI' malt la
feina a fer.

Hi ha, certameht en el programa que
ha d'inspiraI' la naixent Fundaci6, punts
tan concrets corn el segon.-EI pensament
i la consciència etc.-al costat de cases no
tan concretes corn l'assenyalada en l'apar

tat 4.
Aixà, perà. que potser les exigències

.sintètiques d'un programa no han permés
que fos exposat d'unà mar.era més ex
plicita, pot quedar salvat amb el nervi de
les activitats que vagi desplegant fa Fun

daci6.
Hi ha, encara, un altre extrem no pre

vist a sobreentés, perô màncat de clare
dat, a l'enunciar en l'apartat seté «La lliu
re fedenici6 dels pobles ... ~ 1 c6m aquest
cami de comprensi6? Pel' una acci6 res
tricta dei limit nacionai endins? Pel' una
acci6 d'intel'Iigència amb,els de fora? La
casa creiem que és d'un interès màxim.

Aixà apart, perà que dit sigui de pas
sada no voldriem que s'interpretés corn a
divergències, repetim la nostra rsimpatia
pel' la «Fundaci6 Valenti Almirall» que
i'amic Ravira i Virgili ens anuncia en ~n

moment en què està fent malta falta.

***
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72àtes

Una formuIa deI pro

grès d'Oscar wilde.

Les persones ordinàries comprenen tan poc el
que és en realitat el pensa ment que un cop han ta-'
rat de perillosa una leoria creuen que l'han condem
nada, quan sola ment s6n les teories que tenen
una vera valor intel·lectual.

Una idea que no és perillosa no mereix ésser
idea.

...Es que lot pensamenl és essencialmenl peri
1I6s?

Certament, perquè aixi és des dei punt de vist~

pràctic. La seguretat de la Societat recolza en el
costum i en l'instint inconscient, i el basament de
la seva estabililat corn organisme sanit6s l'au en la
manca absoluta d'intel'ligència en tots els seus
membres. La immensa' majoria de la gent sap aixo
lan perfectament que de fais6 espontània es plaça,
motu proprio, de banda d'aquest sistema esplèndit
que l'enlaira a la categoria de màquina,. i sent un
odi tan ferotge pel' la intrussi6 de la facu1lat intel
lectual en tot afer relatiu a la vida que hom està
temptat de definir aixi l'home: "animal rilonable que
mai no acon~egueixobrar d'acord amb la ra6 i que
s'enfada sem pre que se li demana que es produeixi
de conformitat amq ella •.

Malgrat de l'esperit paradoxal de l'original i dis
cutit literat anglès s'ha de confessaI' el seu profund
sentit d'interprelaci6 dels grans fenomens socials,
(El Critic artista, Il).

Eis anteriors conceptes expliquen amb claredat
les persecucions inevitables de tots els grans ho
mes, el fracàs dels savis en la vida publica i els
quatre segles d'inquisici6 sostinguda sem pre con
tra tota temptativa de renovaci6 ideal.

L'actual vergonyosa reacci6 de certs anomenats
joves intel'Iectuais a Catalunya contra els furs dei
racionalisme i la preponderància aparent deI caci
quisme Iluis a casa nostra n'és un a1lra mostra.

Pel' aixo el soslé curosament el nostre Capita
lisme.

J. P.

.Notes religioses

El cristianisme catôli.c reposa, des dei punt de
vista social, sobre aquests dos punts: Compliment
dels manament,s de la lIei de Deu (i de l'Església).
"Si vols entraI' en la Vida, serva els manaments:o
com diu Jesus al ric (Morc, 10, 17, 22; Mateu 19,
Lluc 22) cosa que es considera obligatoria pel' a la
salud; i renuncia aIs bens materials i a lofa mena
d'afectes terrenals-pares, germans, amics-com a
cami-de perfecci6, considerat solament a manera
de conseil.

La Caritat, base de tota la funci6 social de l'Es
glèsia, no consta en 1I0c, com a cosa obligatoria.
No en parla cap dels manaments de Déu ni de l'Es
glésia pel' bé que tots els Evangelis n'estan perfu
mats.

"Si vols ésser perfecte, ves, ven tot el que tens,
d6na-ho ais pobres i tindràs un tresor al cel; i vina,
segueix-me:o.

La perfecci6 és aconsellable pero no és obliga
toria, naluralment. Ningu no vol ésser perfecte 0

tan solament els herois; els que donen la vida i el
bènestar pels a1lres, qUI; regularment s6n els per
seguits.

Aixo és ben natural perquè l'Es&,lésia soslé corn
un dels fonamenls morals de la Socielat cristiana,
el dret de propietat individual, contra les elucubra
cions criminals de socialistes, col'Iectivistes 0 co
munistes.

"Els berebers no s'acontenten d'estimaI' plalô
nicament la caritat: la practiquen; és més, la impo
sen casligant el que no la practica ... Aquell que
abandoni un ferit en el camp de batalla l'ecuil el
menyspreu general i de més a més la pena de mul
la 0 d'exili. Qui trobi en terres eslranyes aigu dei
seu poble 0 de la seva tribu en peril! 0 en no im
porta quina dificu1lat, deurà ajudar-Io amb tot el
seu pader inclus amb merma dels seus interessos
o perill de la propia vida. Si manqués a semblants
deures haurà de reparar amb abonament tots els
danys imputables al seu egoisme:o.



Aquell que és solicifat el seu ajut-per a consfruir
la casa dei pobre-i el refusi, pagarà una multa ide
més a més serà forçat a preslar aquest ajut:>. (Oon
çal de Reparaz: Eslavortàrtaros, bereberes e ibe
ros.-EI Sol, 50 juliol de 1929).

Sembla mentida que el mahometisme pugui
crèixer amb docrtines tant destructores de la-lliber
tat individual i deI sagrrat dret de provietat privada,
puntal formidable deI catolicisme!

Roca i Lletj6s

Durant la nostra vida universitària tinguerem un
professor que ens posava ais nuvols la importàn
cia dels coneixements histàrics. cL'home que sap
histària ha començat a viure des deI principi deI
m6n:>-ens deia; cla histària supleix la inexperièn
cia dels joves i extèn els limils de la vellesa:>
afegia.

Mai no hem dubtat que aquell professor nosfre
tenia moita ra6, i corn més anys pa~sen encara ens
ho sembla més. Perà aneu a saber pel' què, (pro
bablement pel' haver-se orienfat molt diferenfmenf
dels coneixements histàrics les activitafs de la
nosfra vida), se'lnpre hem mirat de cua d'ull i una
mica rezelosament aquells furgadors d'arxius, sem
piferns removedors de paperam pie de pois, pel'
arribar, a fi .de comptes, a rectificar un concepte
hisfàric tan important. corn, pel' exemple, que el
gran rei tal 0 quaI, portava mosca i no pas barba
plena .i rodona, corn ho volia una tradici6 ben arre
lada. 1no ens negareu que d'hisforiadors d'aquesta
mena n'hi hl! una mala fi. 1 sovinl, ben a la vora
noslre tenim proves fefaenfs de l'activifat lIur, tot i
reconeixent que sort n'hi ha que loIs no son pas
aixI, bon a cosa se'n falta,

Ah, si tots els curiosos de la velluria fossin
corn aques~ lIeidatà selecte que es diu Salvador Ro
ca i L1efj6s1 Aquest honorable professor d'histària
dei nostre Institut, també hi furga pel nostre Arxiu
municipal. Perà hi furga amb substància, amb solta,
amb intenci6. Temps enrera publicà a Vida Llei
datana un seguit d'arlicles sobre la laboriosa tria
de quin Sant Anastasi era el nostre venerable patr6
local. La comicitat d'aquella lIarga gestaci6, els te
rribles dubtes dels noslres pahers, les casuistiques
raons que es donaren en defensa d'aquest 0 aquell
criteri selectiu, i., sobrelot, la manera final de posaI'
terme éI tan lIargues polèmiques amb una resoluci6
presa a la manera de tirem al dret, ens recordaven
algun;;! pàgina incomparable de Zadig en la quaI el
geni de Voltaire, fambé desfent un terrible impas-
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se, sab posaI' d'acord, al sopar de Bassora, a
l'egipci, a l'hindu gangàrida, al grec, al celta, al
bramà, al caldeu. Si tots esteu d'acord sense sa
ber-hol-conclou Zadig, adreçant-se ais parlidaris
aferrats a .cadascuna de les pelifes divinifats locals.
El nostre Roca i L1eljos, amb una fina ironia, en
recensionar els epissodis d'aquella discussi6 que
emplenà anys i panys els fulls dels actes de la ve
lIa Paheria, ha sabut patentilzar lagran lIiç6
transaccional dels vells pahers, corn a resultat
de la quai podem tranquil'Iament i tots confor
mes passejar cada onze de maig la vera efigie
d'aquell brau soldat pie de santedat cristiana, que
reb els homenatges dels que no saben gaire his
tària,

1encara, darrerament, guiat pel mateix instint,
ens ha donat, amb el relat dei procès ide l'execuci6
d'un esclau lIeidatà que matà el seu amo, una ~vo

caci6 plena de vida, de passi6, dramàlica fins a
fer-nos extremir l'animeta, i que un cop lIegida us
fa veure corn el temps va fent el seu cami, que el
passat sem pre fou pitjor, i que malgral les impa
ciències dels 'joves extremistes d'è1vui dia que tot
ho voldrien arreglar a la tremenda en un Ires i no
l'es, ara corn ara anem una mica millor.

Mestre Roca i L1etj6s, vinguin aqueixes mans.
De recerques histàriques d'aqueixa mena ja ens en
podeu don al' tan sovint corn vulgueu. 1que tingueu
molts anys de vida pel' a fer aqueixa feina.

T.

Variacions sobre la fe

Es una condici6 inseparable dels convertifs de
darrera hora la d'extremar a l'inversemblant l'ad
hesi6 lIur ais principis de la nova fe. El neàfit sap
que és mirat amb rezel, que se'lté en quarantena, i
com d'aixà se'n adona, li cal fer sonar la nota
aguda pel' a inspiraI' confiança.

Aquesta renexi6 ens féiem l'alfre dia 101 llegint
en El Mati un arliclet d'e J. M. Junoy sobre la fe sen
zilia. cEl creienl ha de véncer només una dificultat
que, una vegada 'vençuda ja no s'hi ha de pensaI'
més. El problema es troba gllirebé resolt d'un cop.
La incredulilal i el dubte comporlen, en ca nvi, un
enfilall de dificultats creixents; cada soluci6 crea un
nou problema; cada l'esposta su~cita un nou enig
ma; us Irobeu davant una cadena d'errors renovats,
de falses veritats insolubles:>-deia Junoy, referint
se no pas a la fe complicada, filla dei raciocini, ans
lIla fe infanllvola, elemental, senziIla. Junoy procla
ma les excel'Iències de la fe cd'obre la boca i lanca

•
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els ulis». amb la quai el catàlic s'empassrà que Jo
sué detingué el curs dei Sol, el jueu els rites dei
Talmud i el mussulmà la creença segons la quai
mataI' un cristià equival a un vale pel' a gaudir de
les huris promeses en el paradfs de Mahoma,

La fe cega, senzilla, amic Junay, l'es no examina,
Acceptarà sense comprovaci6 igualment allà que és
fais, que allà que és ver. Pel' aixà, pOl'lada a l'ex
cès, mena al fanatisme que és l'apannge de lotes
les religions. Només la convicci6 que recolza en
l'esludi pot estaI' assegurada, car allà que és ver
en la foscor, tllmbé ho ha d'ésser en pie dia. Totes
les religions posseeixenla verilat, l'absoluta verital;
totes elles preconitzen la creença recolzant en
aqueixa fe cega; en aixà. totes elles, sense excep
ci6, confessen llur impotència en demostrar que

tenen ra6.

Pel' a creure no s'ha de tancar els ulis, cal veu
re, i, despres, comprendre. Junay, feu tard amb
aqueixes velles idees. No u/< adoneu que la fe sen
zilla ja no és d'aquest segle i que precisament
aqueixa fe que recomaneu fa els incrèduls, car ab
dica de les més grans prerrogatives humanes: el
raonament, el lliure albir. Contra el que vos creieu,
a dieu creure, aqueixa és l'ûnica fe buida, origen de
tot duble, En canvi la convicci6 que recolza en l'es
ludi dels fets i en la làgica, la fe raonada, es diffcil,
perà si s'arriba a tenir, els desfà tots. Es creu per

què es veu i es comprèn.
Malt bé que pel' anar tirant, ais pagesos i aIs

vicarièts que us llegeixen els digueu cases d'aquei
xa fusta, tan primes, que sembla mentida que Un
home que, cam vos, es vanta de modernitat d'espe
rit, les pu gui dir. Perà tan gran cam ja sou, tan
savi cam us fan, tant mon cam heu vist, encara no
heu arribat a comprendre que no hi ha convicci6
inalterable, ferma, Illés que aquella que pot miraI'
tranquilamenl a la raà, la ciència i la histària en
taIs els momenls de la humanilat.

Quan s'és una mica inlel'ligent, creure cega
menl, infantilmenl, senzillament,--segons les vastres
paraules,-és una casa poc recomanable, vulgar.
Malt bé que s'acontentin amb aquesla feblesa pro·
vatària les ànimes ignorants i candoroses, perquè
el consol i la lendresa que hi troben, les raons dei
cor, les excusen. Perà quan un hom és sincer i
comprensiu, no sols no pot creure tan infantilmenl,
sin oque l'especlacle de les cases dei m6n l'ha de
mantenir sem pre en un dubte saludable. En qües
tians de fe, el veritable chef d'oeuvre és creure
després de saber i d'e~tudiar,

Amic Junay, amb el voslre infantil fideisme,

•

n'heu fet, pels temps d'hipercritisme que correm, un
gra massa ... que ni entre els vastres us valdrà!

T.

Visites

Ha estaI uns dies entre nosaltres el pulcre poe
la Jaume Agelet i Garriga.

Sabem que entre els poemes que ha vingut ela
bora nt des de l'aparici6 deI seu darrer Ilibre cLa
tarda oberta», compta amb un recull de motius llei
datans que probablement aplegarà en un volum
perquè guardi la cohesi6 que no tindria en un vo
lum de motius generals.

L'alenci6 amb que seguim l'obra d'aquest poeta
nostre, ens fa desitjar l'aparici6 d'un altre lIibre sçu
pel' tal que tingui un gra més el l'osari tan ben
inicial amb cDomassos al sol».

Pels Doemes que darrerament hem vist en cLa
Revista» i altres que en coneixem, podem asegurar
que el proper Ilibre de l'Agelet i Garriga farà parlaI'
la crftica en la forma encomiàstica que empra sem
pre que s'ocupa d'ell.

1 ara, sobre leI' coses anleriors hi ha un grau
de maduresa i una fressa de camins amples que s6n
dei més ait inlerés ...

Ha estaI unes hores a la nos/ra ciutat el notable
tisiàleg distingit amie noslre Dr. Pla i Atmengol.

Fer la defensa deI nostre
., patrimoni artistic "

Subratl\em els articles apareguts en cLa Publi
citat» dels dies 51 de juliol proppassat i 8 dei co
rrenl amb els tflols cUn noble edifici en periIl» i
cEl problema dels Museus» deguts a la ploma dei
nostre estimaI amie Ramon Xuriguera.

En ells hi fa una clara exposici6 de la tan deba
tuda qüesti6 de l'Hospital de Santa Maria, proble
bla que avui preocupa el sector de la nostra pobla
ci6 afecta a aquestes coses.

El sentit dels articles de l'amie Xuriguera s'adap
la perfectament al que lantes vega des hem exposat
en les planes de la nostra Revista que és, en defi
niliva, el de la gran majoria de lleidatans que s'inté
ressen pel deslf deI vell Hospital.

cEl Diario de Lérida» comentant el primer dels
articles dei nostre amie, dil~ referint-se a les possi
bles reformes que s'hi haurien de fer cas que la Di
putaci6 s'hi traslladés, que aquestes s'haurien· de
fer igualment fos quina fos la seva destinaci6. Par
Ia, naluralment, de les reformes de l'ir.lerior.
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oculta sota afegidures, pedaços i emparedaments,
molta pintura encrostonada, molta escultura muti
lada. Una campanya més 0 menys activa de restau
raci6 i consolidaci6 de monumenls Iransformaria
aviat la faç de la nostra lerra i li relornaria queI
com de la seva extinta magnificència.

Aixi, doncs, aquesta crida va dreçada a lothom
pel' lai que les adhesions cada dia més nombroses
facin aviat una majoria de catalans coopera dors.

Signen aquesla fulla els presidents de les enti
taIs expressades al començament de la maleixa se
nyors Pere Coromines, Alexandre Cardunets,
F. Maspons i Anglasell i Sanliago Marco.

Aquesta enfilat publica una fulla en la que expo
sa la ra6 de la seva fundaci6 que nosallres veiem
amb molta simpatia i de la que n'extraiem els parà
grafs següents:

L'Ateneu Barcelonès, el Circol Artistic, el Cen
tre Excursionista de Catalunya i el Foment de les
Arts Decoratives, s'han posaI d'acord per fundar i
impulsar, sola la denominaci6 d'«Amics de l'Art
YeU» una nova entital que lingui cura de la conSE:r
vaci6, restauraci6 i rescat dels monuments arlistics
dei nostre passat, els quais perillin de perdre·s. Per
a aquesta feina, que és costosa, diffcil i delicada,
compla ja la dita enfilat amb tècnics experimentats,
perà encara pretén molt parlicularment comptar
amb la cooperaci6 de tots els catalans que saben
comprendre la importància d'aquestes obres cab
dais.

Per no haver mai sabut coordinar les voluntats
de tots els enamorats dei nostre passaI artislic,
havem hagut de veure corn aquesl patrimoni d'art
anava minvant.

La terra catalana havia eslat una de les més ri
ques en monuments arlislics: formes infiniles d'ar
quitectura religiosa, militar i civil de totes les èpo
ques que el viatger trobava a cada pas, decorant
el nostre tan variat paisalge. 1 encara tots aquests
monumenls servaven en el seu interior lresors de
mobiliari lilurgie, riquissim i divers en la nostra
terra,

Nosaltres havem destruït molta part deI nostre
patrimuni artistie, i bon a part també havem deixat
que els altres la malmetessin, perà encara som a
temps de prevenir una major destrucci6 i sobrelot a
restaurar ruïnes menaça des d'enderroc imminent, a
restiiurar 0 descobrir molla arquitectura antiga

Els «Amies de l'Art Vell»

L. R,

L'observaci6 és completament gratuita car les
garanties de respecle a l'estat actual de distribuci6
interior que ofereix l'habil itaci6 de l'esmen laI edifi
ci com a Casa de Cultura, no pot presenlar-les lTIai
la Corporaci6 provincial, entitat que pel seu ca
l'àcler burocràtic necessita l'establiment d'oficines i

'departaments minusculs i l'aporlaci6 de mobles,
corfines i vidrieres que forçosament destruirien les
Ifnies essencials de les actuals sales.

Perà aquesta no és qüesli6 que ara convingui
disculir-Ia. Hi ha coses de més pes, abans, que s'hi
int6rposen.

L'interessant, ara com ara, és sa ber quin és el
criteri definiliu de la Diputaci6.
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y otros tan temibles usados en clinicas Las vistas débiles V cansadas adquieren prodi~fosa

potencia visual. jNo mas neblina! jSiempre vista muy clara! iJama'5 fracasa! El 98 por 100 de
los enfermos de los ojos curanse antes de concluir el primer frasquito dei especifico PRODI
OALUZ. PRODIOALUZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos has
ta hoy en todos los gabinetes ocullsticos; colirios que en la mayor parte de los casos no ha
cen mas que empeorar el mal. irritando 6rgano tan importante como la mucosa eonjutival. El
nitrato de plata. causa de verdadero terror de los enfermos y. de muchas ceguerail 10 hace
desaparecer PRODIGALUZ, que es completamen te inofensivo, cura el glaucoma y produce
sus estupendos resultados sin Cllusar la menor molestia a los enfermos. Detiene la miopfa
progresil/a jEnfermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevisimo tiempo usando el
portentoso especifico PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cu·
bierta).
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