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CONFERENCIES DEL VII ANIVERSARI DE LA FUNDACIÛ DEL CENTRE

PARLAMENT DE RAIÍY10N D »ABADAL, GLOSANT EL TEfYlA DE LA SECCIÓ

PERítlANENT DE SOCORS (TUTUS, PRONUNCIAT EL 4 D'ABRIL DE 1910,

A LES FESTES DEL VII ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DEL CADCI .

"SENYORES, AMICS:

"Es certament un dels actes més agradosos a que Jo assisteixo, aques^

ta festa del aniversari del vostre Centre; y ho es tant més, quant,

en les diferentes etapes en que Jo he vingut a dirigirvos la meva po_

bre paraula trovo cada vegada que '1 vostre creixement es tant gran -

que fins os ha sorprès a vosaltres mateixos; ¿com no ha de sorpendre

a tots aquells que vos visiten el veure aquesta gran empenta que heu

près, donant passos de gegant, que fan esperar de vosaltres una crel^

xensa que difícilment podíeu sospitar al constituir el vostre Cen—

tre?

"Invitat avui per vostra Junta Directiva a ser un dels que vos dl —

guln alguna cosa respecte d 'una de les finalitats de la vostra insti

tució, me sento petit en aquets moments pera dirvos allò que Jo vol-

dria y que respongués als vostres mereixements.

"No espereu, per lo tant, de mi rés més que un tribut an aquests me-

reixements; tribut que vos dono amb el cor y l'ànima, desitjant —

qu'en ell hi volgueu trobar una apretada de ma a tots vosaltres, —

qu'heu sapigut fer d'aqueixa institució, que honra a Barcelona, una

verdadera Jola; y a més un estímul pera oue no vos separeu Jamal d ̂a

quest camí.

"Les circunstancies no 'm permeten més que fervos lleugerlssimes con-

sideracions sobre íílutualltat. He dut unes quantes quartilles d'apun-

tacions y lo que d 'elles ne surti es la pobresa que vos porto pera -

contribuir una mica a n'aquesta festa.

"El meu tema es parlarvos d'una de les vostres seccions, la que con-

sidero més important: la Secció Permanenta de Socors ÍYlutuus, y avans

d'entrar en l'estudi especial de lo que significa aquesta finalitat

de la vostra Institució, vull comensar fixant lo que al meu entendre,
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son bases d'ella, a fI y efecte de que comprengueu la trascendencia,

d'aquesta Secció iYlutua que am tant acert habeu establert dins del —

vostre Centre.

"Pera fixar aquestes bases haig de comensar fent afirmacions concre-

tes.

"Jo vull fer y tinc de fer una primera afirmació. Al meu entendre -

els homes, l'home norma, en aquest sentit, ha de trovar en la retri-

bució del seu trevall tot lo que sigui precís pera satisfer totes

les necessitats de la seva vida, tant les materials, com les d'ordre

moral; tant les actuals com les eventuals què's desenrotllen fora -

del trevall y quan Ja el trevall no pot satlsferles.

"Es clar que si aquest ideal de l'humanitat s'hagués arribat a conse^

guir en el dia d'avui, tindríem un bon tros fet de camí pera conse—

guir que la mutualitat reduís els seus fins a una esfera molt concrjs

ta o fins que s 'arrivés a poguer concebir la inutilitat de la mutua-

litat mateixa.

"Y dic que podríem concebir la inutilitat de la mutualitat mateixa,

o què's reduïssin extraordinàriament els seus fins, perquè he de f ei:

vos una segona afirmació, y es la de aue fins en el cas de que la r_e

tribució del trevall fos completa, es a dir, que aquesta retribució

del trevall dongués tot lo necessari al home per satisfer totes les

necessitats, aixis les d'ordre material com les d'ordre moral a que

avans m'he referit, lo mateix les què's desenrotllen durant el tre—

vall, com aquelles què's desenrotllen fora dsl temps en que l'home -

pot trevallar, fins en aquest cas, la mutualitat, si no absolutament

necessària, fora extraordinàriament convenient y molt ventatjosa, -

per aue a l'home se'l sol haver de compel.lir a una Justa dlstribu—

ció de la retribució del seu trevall, al objecte de que aquesta re-

tribució pugui servir no sols per les necessitats permanentes que -

sempre exigeixen que se'ls apliqui una part d'ella, sinó perqué sap¿

ga guardar la part corresponent pera atendre an aquelles necessitats

eventuals que no son permanentes y perentories y que devegades du —

rant la vida se solen olvidar.

"An acuestes dugués afirmacions desgraciadament haig d'afegirhi una

tercera; y es la de que en el cas de que la retribució del trevall,

com disortadament acostuma succeir en l'actual organisació social, -
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sigui escassa pera arrivar a cobrir totes les necessitats de la vida,

existeix una deficiencia que es necessari suplir. Y es necessari su-

plirla peraue precisa adoptar un remei pera que pugui 1'home complir

totes les necessitats d'ordre moral y d'ordre material de la seva vi

da, aquelles que son permanentes y perentorles, y aquelles que son -

futures y eventuals, y fins aquelles que's desenrotllen en el temps

en que no's pot trevallar.

"Ara bé, per suplir aqueixa deficiencia en la retribució del trevall,

lo mateix que per fer acertada la distribució en el cas en que la r£

tribució del trevall fos suficient pera subvenir a totes les necessl^

tats de la vida, quin remei hi ha?

"Un dels remeis està en anar a una retribució forsada, Ja sigui per

medi d 'una retribució supletòria donada en forma dlferenta del sala-

ri, Ja sigui per medi de la fixació d'un salari minim establerta una

y altra forma am l'intervenció de l'Estat. Les lleis referents als -

accidents de trevall, les caixes de previsió y.de vellesa, les lleis

régularisant ei retir dels obrers, no son més que formes de l'inter-

venció de l'Estat pera suplir aqueixa deficiencia o pera régulariser

aquella retribució. La mutualitat es, pera'1 Indivlduu que ha de re-

gular aquella retribució o ha de suplir aquella deficiència en la pa,

ga del seu trevall, un altre medi que s'ha procurat adoptar pera —

aquestos mals.

"Y veusaqul les bases de lo que Jo vull dirvos, respecte de la mu—

tualitat a què's dedica una de les vostres Seccions.

"Hi han institucions que responen a que el salari arribi a totes les

necessitats de la vida, fins an aquelles que no son presents, en els

casos en què'l salari representa una retribució complerta. Empro, hi

han moltes més institucions, perquè son més necessàries, pera subve-

nir les necessitats, quan la retribució es escassa.

"Examinem lleugerament aquests dos grans grupos de remeis que acabo

d'indicar: el de l'intervenció del Estat per suplir aquestes defici-

ències, y el de l'esfors colectiu per medi de la mutualitat.

INTERVENCIÓ DEL ESTAT '
•

"No hi ha cap dubte de que dintre l'organisació actual de la socle—

tat, fins que prengui una gran volada el mutualisme, se fa necessa—
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ría l'intervenció del Estat. Això ho ensenya el fet de que en el dia

d'avui no hi ha cap pals d'Europa que no hagi empres am més o menys

empenta el camí de l'intervenció del Estat dintre de totes aquestes

deficiències aue's noten en l'actual organisació del trevall.

"Jo, sense refusar el principi, tinc de confessar que no soc molt

partidari de l'absoluta intervenció del Estat pera remeyar aquestes

necessitats. No'n soc amic per dugués raons: la primera perquè crec

que l'intervenció del Estat amb els medis que emplea per això, no es

més oue'l reconeixement de l'imperfecta organisació actual, y Jo ara

parlo del ideal que hauríem de conseguir y en el que aquesta imper—

fecció no existiria, fent per lo tant innecessària l'intervenció del

Estat, perquè la retribució del trevall y la seva regularlsació se—

rien les més convenients. Y dic que l'intervenció del Estat es el rei

coneixement de l'imperfecció actual, perquè parteix de la base de -

què'l salari que avui se dona es insuficient pera satisfer totes les

necessitats del trevallador, sigui de la classe què's vulgui, tant -

els d'ordre material, com els d'ordre moral; tant el trevallador opje

rari com 1'intelectual.

"Fixeushl una mica y veureu com en tots aquells casos en que l'Estat

hi posa la seva intervenció pera corretgir aquestes deficiències, hi

ha'l reconeixement de l'imperfecció de 1'organisació social» fflireu -

la llei d'accidents del trevall. El pago d'aquests accidents pel pa-

tró en els cascs en què's produeix l'accident, no significa més que

no's paga usualment salari bastant pera què'l trevallador pugui sub-

venir a les contingències del seu trevall, en els casos en que aquest

mateix trevall produeix l'accident. Per això quan se presenten

aquets casos, s'obliga an el patró a donar una quantitat que repre—

senta aquell complement de salari que abans no havia dat y qu'es ne-

cessari pera què'l trevallador tingui fondos suficients pera atendre

an aquesta contingència.

"Si el salari comprengués tot lo necessari, inclòs lo referent an -

els accidents qu'en el dia de demà pugui dar lloc el trevall, alia—

vors no hi hauria principi de Justicia, en aquest ordre de considera_

cions, en que pogués fundarse la necessitat d'aquesta retribució --

pels accidents del trevall.

"Y perquè'l salari~pregunto Jo— no ha de compendre en tots els —
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casos aquest element necessari, de les contingències a que a 'ha de -

atendre en el dia de demà que ve un accident produit pel trevall ma-

teix? .

"Lo mateix pot dirse de l'invalidesa, de la vellesa. No està ben re-

tribuït el trevall desde'1 moment en que en el salari què's dona com

a retribució, no s'hi comprèn un element tant essencial com el que -

representan les necessitats de la"vida, el compliment total de les -

necessitats d'aauell home aue ha agotat, precisament en el trevall,

sa potencia productiva.

"Per consegüent, quan per qualsevol sistema, sigui per entrega de -

quantitats que a les caixes de vellesa fassl el patró, sigui per in-

tervenció del Estat per medi d'una llei, se busca la manera de sost£

nir al invalit y al vell, es induptable qu'en tot això no's fa més -

que un reconeixement ben clar, ben esplicit, ben gràfic de que en el

salari corresponent al trevall no hi entra l'element necessari pera

conseguir oue aquell que trevalla, y nue trevallant s'Inutilisa o

pert sa potencia productiva, pugui sostenlrse després del seu tre

vall amb els resultats oue aquest mateix trevall li hagi dat.

"La segona raó del perouè no soc partidari de 1'intervenció del Es—

tat pera curar aquest mal, es perquè Jo entenc que l'Estat ha de con

densar l'acció social, ha d'enfortiria; però no ha d'engendraria,

perquè en aquest últim cas tant sols crea una organlsació artificial

que no té prou f orsa pera poderse sostenir, tota vegada que l'hi marí

ca un fonament sollt.

"L'acció social no es més que una acció colectiva, l'acció d'una sè-

rie d'individuus que han format un nucli y quan aquest està organi—

sat y l'organisacló es ferma, aleshores es quan l'Estat dona vida le

gal an acuella forsa y la multiplica; y pot fonamentarse l'interven-

ció del Estat amb una base ferma. Es precís, es necessari que vingui

l'acció social a establir aquest remei perquè després que l'acció s£

clal l'hagi creat, l'hagi engendrat, y hagi comensat a darll forma,

l'Estat la reculli pera enfortiria, obtenint aleshores un fonament -

natural, Ja que descansa sobre la forsa de la societat mateixa que -

l'ha engendrat.

HJo no crec am la contradicció aue diuen que hi ha entre l'individu-

alisme y el socialisme. Jo crec que l'individualisme es base necess_a

ria de la societat y que '1 socialisme no es més que una via pera fer
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gran l'Individualisme.

"An aquestes rahons encara podría agregarnhl d'altres an el meu en—

tendre« Una d'elles es que l'intervenció del Estat pera curar tots -

aquells mals à aue abans me referia, porta un mal extraordinari, una

desigualtat injusta; perquè quan se crea una d'aquestes institucions

de previsió am recursos del Estat, flxeuse bé que'Is recursos que an

ella s'hi destinen se treuen de la quantitat total dels pressupostos

del Estat, dels ingressos aue obté l'Estat, y dlgueume d'ont surten

aquets ingressos? No surten, en una part molt principal del trevall

mateix? A conseqüència d'això, pera atendre a aquelles necessitats -

eventuals y extraordinàries, se treuen els recursos del trevall ma—

telx. <\o resulta, doncs, que am l'Intervenció del Estat se busca la

manera de subvenir a les deficiències del salari amb una merma que -

s 'imposa an el salari mateix? No es una part del salari el que ha -

anat a les arques del tresor per mitj dels ingressos del seu pressu-

post, y d'aquesta manera, minvantlo, se volen curar les deficiències

d'aauest mateix salari que ja no arriba a les necessitats del home?

Y no es una desigualtat el què's minvin per igual els salaris, Ja -

que de tots ells surten els ingressos del Estat, quan hi han treva—

lladors oue tenen salaris si bé no complerts, al menys més renumera-

dors oue'Is d'altres trevalladors, que també han contribuït per —

Igual an aquesta paga de les necessitats extraordinàries?

"Y lo mateix que dic del trevall, puc dir de moltes altres fonts de

riquesa que no haurien d'intervenir an aquest fi, però que am l'in—

tervenció del Estat, sortint tot dels pressuposts, son gravades per

a atendre an aquestes necessitats extraordinàries, que haurien d'és-

ser ateses amb una Justa retribució del trevall.

"Y encara hi ha una altra raó. Per més que l'Estat prevegi les coses,

mai podrà arribar a totes les necessitats de diferents ordres que p£

den establir les diferentes categories, a totes aquelles necessitats

que l'home creu que ha d'atendres dins la seva vida, y a ne les —

què'l trevall hauria de proporcionar el modo de poderles satisfer.

"Y per això, es sempre més convenient, més necessari que el primer -

element, la primera forsa, el primer germen, el primer nucli, pera -

arribar a la satisfacció de les necessitats humanes en les diferen—

tes manifestacions en què'ls distints grupus d'homes poden vèureles,
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neixi de l'acció social, perquè després pugui pendrel l'Està't, el pu

gui fortificar y ferio fécond per tots aquells que estiguin subjec—

tes a les necessitats què's tracten de satisfer.

"ESFCRS COLECTIU

"Y anem ara a tractar, d'un modo especial, el segon punt a que m'he

referit en el principi del meu parlament.

"L'altre remei que s'ha buscat pera subvenir en aquelles deficiènci-

es del salari a que abans me referia, o pera régulariser aquella dijs
tribució indeguda que l'home pot donar an el seu salari, encare que

aquest sigui suficient pera totes les seves necessitats, es la mutujj
litat, y aquí si què'm trobo de ple dins del meu tema, perquè es

l'objecte de la Secció de Socors (Ylutuus que teniu establerta dintre

del vostre Centre. Aquest es el punt concret que Jo'm proposo estudl_

ar en poques paraules.

"La mutualitat se pot estendre a molts objectes, el seu camp d'acció

es indefinit, perquè no sols pot arribar a totes les necessitats, ab_

solutament a totes les de la vida, sinó que fins pot arribar a totes

les conveniències. Y vull concretar el rneu estudi an el punt concret

de les principals necessitats que pot atendre la mutualitat y que
vol satisfer la Secció de Socors que teniu establerta: vull concre—

tar el meu estudi a la mutualitat que té per objecte suplir les def_i

ciències del salari o procurar una acertada distribució d'aquest, pe_

ra que arribi a totes les necessitats que no son de moment, que no -

son permanentes.

Tixeuvos bé en tot això que d 'un modo particular vos vinc dient de¿

de que he comensat a parlar, o sigui an els dos punts de vista que -
té per objecte la mutualitat. Un d'ells Ja recordareu qu'es la degu-

da distribució del salari, dels recursos que té l'home, pera que ar-

rribi a totes les seves necessitats.

"Però si no fos més que això, seria induptable que la mutualitat cons;
tltuirla una gran palanca, una gran arma que té la colectivitat pera

arribar a la satisfacció de totes les necessitats del home, fins les

més imprevistes, seria sens dupte un sistema educatiu del mateix ho-

me pera que arrivés a comportarse del millor modo possible pera ateji

dre els seus afanys de demà; però no seria absolutament.
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Hi han moltes altres institucions aue també arribarien a obtindré el

mateix fi. Tot lo que representan institucions pera fomentar l'estaJL

vi" serian un medi pera obtindré el mateix objecte que la mutualitat

se proposaria. Però com a més d'aquest objecte hi ha 1'altre de su—

plir les deficiencies del salari, es induptable qu'en aquest segon -

no hi arriben ni hi poden arribar les institucions d'estalvis; y la

mutualitat hi arriba perquè descansa sobre la major forsa acumulati-

va que dona la potencia del salari am l'unió dels esforsos de tots -

Junts.

"Fixeuvos com en el primer concepte,' la caixa de la mutual s 'encarrjs

ga de fer treure a cada un dels seus individuus una part del salari,

pera atendre'les necessitats, no permanentes y perentories, que pe—

den presentarse en alguns casos de la vida; y en el segon cas, la

caixa de la mutual guarda la part destinada an aquestes necessitats

que poden venir y que no venen, suplint am aquestes les deficiències

del salari, pera atendre les que han vingut.

"Es bo destriar aquests conceptes pera ferse complert càrrec de lo -

qu'es l'institució de la mutualitat, encare qu'en la pràctica concor_

rin els dos conceptes a produir els beneficis oue dona una mutual

ben organisada.

"Si bé se considera, la vostra societat no es rés més qu'una mutuali

tat. La part educativa que haveu establert, es clar que no es més -

qu'un esfors qu'entre tots feu y que os permet a cada hu, conseguir

amb un sacrifici minim, el compliment de les necessitats d 'ordre in-

telectual que d'altre modo os resultarien més gravoses, si ho hagues_

siu de fer cada hu de vosaltres sol y alsladament; Tot lo que teniu

establert referent a ensenyansa y cultura, y fins an aquets exercí—

cis d'esport, no es més que una mutualitat que per medi de la vostra

societat os dona el modo de que amb un esfors minim pogueu conseguir

una gran instrucció y pogueu trevallar al mateix temps per l'educa—

ció y sanitat vostres.

"Per això, am molta sablduria els vostres estatuts han establert com

a secció permanent, com si diguéssim secció essencial, fonamental de

la vostra societat, la secció ds mutualitat; perquè es Just que des-

de el moment que os heu acoblat en una societat pera les necessitats
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Intelectuals que avans os deia, os acopleu també pera el compliment

de aquelles necessitats materials, que no perquè siguin eventuals p£

den deixar de venir en el moment menys pensat, y cal que esteu ben -

preparats, perquè aleshores puguin cumplirse totes aquelles coses

que son necessàries, pera que la vostra situació sigui millorada per

la mutualitat.

"La vostra secció de socors mutuus ha conseguit portar consol a qua-

tre contingències ben desconsoladores de la vida: l'enfermetat, la -

falta de trevall, l'invalidesa y la defunció, y estudia poderse es—

tendre an algunes més.

"Per de prompte pretén estendres a poguer subvenir a les necessitats

d'aquella contingència que trenca per una temporada la carrera, que

fa fallar tota classe de salaris; el servei militar, que mentres es-

tigui vigenta 1'actual llegislació permet redimirse mediant una qua£

titat en metalic, oue no tindriau sols y os pot donar la mutualitat,

y fins quan hi hagi un altre organlsacló més perfecte, pretén que pjj

gul arrlbarvos a donar el salari què's deixa de cobrar durant la tem

porada del servei militar, pera atendre a les necessitats que cobria

quan l'indivlduu-no havia entrat a files.

"Però avui per avui no'ns interessa, no'ns ha d'interessar més que -

les contingències a que Ja porta remei, a que Ja porta socors la vojs

tra secció de mutualitat.

"La vida, l'alegria de la vida, la Joia del viure està entelada sem-

pre pel perill de l'enfermetat, pel perill del paro forsós, pel pe—

rill de l'invalidesa, pel perill de la defunció. En qualsevulga d'a-

questes contingències, els medis de viure cessen pera aquell que —

compta amb el seu trevall com a únic y exclusiu medi de subsistència

y precisament cessen en el precís moment en que son més necessaris -

aquets medis de subsistència perquè creixen les necessitats a que

s'ha d'atendre. En qualsevol d'aquets casos en que no's cumpleix la

normalitat de la vida, la normalitat del guany, y en que s'ha de be¿

treure lo oue s'hagi estalviat, la caixa de socors mutuus pot venir

en vostra ajuda lliurantvos d'aquestes llastimoses contingències de

l'humana condició. No'n dupteu pas, no, en tots aquets casos, quan -

la vostra casa se trobi sense cap classe d'elements de vida, tindreu

aquella caixa de la mutual que anirà a alxugar les llàgrimes que —
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aquelles tristes contingencies vos hagin produit.

"Potser son banals acuestes consideracions, peraue tots vos les feu

en'moments determinats de la vida; però no importa que sien banals,

Jo torno a fervosles y os invito a que penseu y mediteu en aquestes

contingencies, en la seguritat de que si hi penseu, veureu l'alta ne_

cessitat de la mutualitat dintre del organisme social y tots entra—

reu en aquesta secció permanent de mutualitat, pera que os ajudi a -

vosaltres mateixos ouan ho necessiteu, y fins, encara que may ho ne-

cessitéssiu, pera oue ajudi als vostres companys.

"La mutualitat te certa semblansa am totes les institucions de so —

cors, però té un cert element inapreciable que l'aixeca molt per de-

munt d'aquestes Institucions. Jo voldria fervos compendre aquesta d_i

ferencia d'una manera clara y am poques paraules. Vull fugir de tota

qüestió tècnica, però la veritat es que la qüestió aue ara os esposo

està lligada amb una de les qüestions tècniques que més brega mouen

relativament a les mutuals.

"Els experts, els actuaris, que diuen en palssos de llengua francesa,

y qual nom ha adoptat are, aquests mateixos dies amb una institució

nova, la llegislació d 'Espanya, sostenen que les mutuals han de des-

cansar sobre totes les regles per les que se regeix el càlcul de prçj

habilitats y sobre les que descansen totes les societats de socors,

però els pràctics de les mutuals se resisteixen an això y asseguren

que s'ha de prescindir d'aouella Inflexibilität del calcul de probabjL

litats en què's fonamenten les societats asseguradores, perquè no es

possible arribar a destriar tota la sèrie de casos de contingències

y de diferencies a que per l'edat y altres coses donen lloc les en—

fermetats y demés accidents a que ha d'atendre la mutual del modo

més beneficiós possible.

"Y la veritat es que si bé's pensa, poden tenir certa raó els pràc—

tics sobre els tècnics. Es veritat que no's pot prescindir en abso—

lut d'aquells fonaments de càlcul sobre que se sostenen les mutuals

pera no anar a la ruïna, però també es veritat que hi ha en les mu—

tuals un element diferent am que no compten les societats de segurs

y precisament, aouest element diferent es el que fa miracles.

"En les mutuals, hi ha com a base capital la germanor, mentres que -

les societats asseguradores no descansen en res més qu *en el càlcul
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científic. Deia un publicista, y deia am raó, que aixis com les soci

états asseguradores sols en el càlcul reposen, les societats "mutuals

tenen per motor el cor encare que tinguin per timó la ciencia. Y -

aouesta fraternitat, aquesta solidaritat que vos lliga a tots vosal-

tres, es la que fa que no hi hagi, dintre de les mutuals, aquella -

fredor que hi ha a les societats asseguradores, que sols fien en el

càlcul; tota vegada qu'en les mutuals hi ha el caliu de la germanor

entre tots, que fa que el company ajudi al company y dona a cada hu

la satisfacció de que les cantitats que entrega a la -caixa de la mu-

tual, si no serveixen pera ell, per les necessitats pròpies, servei-

xen pera atendre les necessitats dels germans.

"Heusaqul aquell element que os he dit que dignifica per damunt de -

les societats asseguradores a les societats mutuals.

"Heusaqul l'element que fa que les societats mutuals fassin miracles

y donguin resultats que semblen estranys an els experts, an els ac—

tuaris que especulen sols amb els nombres.

"Hi ha certes mutualitats que s'han creat amb una segona intenció o

que han acceptat aquesta segona intenció després de fetes. Guardeu—

sen.

"Tenen molts perills aquestes societats mutuals que prescindeixen -

d'aquell factor del cor a la vegada que d'aquell domini de la cien —

ela, perquè poden anar a la ruïna per distreure el seu capital d 'a—

quelles necessitats, a que única y exclusivament s'ha de destinar.

"Os ensenya això els perills que poden haverhi de donar a la mutual!

tat una finalitat diversa de la que ella mateixa té. En aquest cas,

totes les forses, totes les energies d'una mutual, el miracle mateix

que l'ha fundada y la sosté, cauen per complert, se malmeten y desa-

pareix la mutual en el moment en que admet una finalitat dlferenta -

de la que li correspon.

"Per sort, en la vostra ITlutual no existeix aquest perill, no pot —

existirhi. La vostra mutual es una secció d'una societat que actúa -

sobre diferents ordres de la vida y que té altres seccions en les -

que podeu desplegar les vostres energies sobre els altres fins de la

vida que desltjeu perfeccionar, quedant per aquesta raó reduïda la -

mutual al únic y exclusiu fi que la mutualitat té. Això vos dona —•
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la tranqullitat de saber que les necessitats eventuals, aquelles que

no son perentories ni permanentes, tindran modo d'ésser ateses, sen-

se corre els perills que abans he Indicat.

"La prosperitat que fIns .al dia d'avui ha consegult la vostra mutual,

li obra la porta pera altres empreses.

"La Junta de la Secció crec qu'estudia Ja la forma de millorar els -

fins d 'aquella y d 'abreviar el cami a recorre pera conseguir alguns

altres objectes y molt voldria Jo que aquest cami sapiguesslu seguir;

10 am la mateixa forma que fins are l'heu recorregut triomfant en lo

que fa referència a les demés seccions del vostre Centre.

11 ïY que n'es de gran el camp que se vos obrirà quan pogueu entrar en

la vida cooperativa! ¡L'abaratiment de la vida que vol dir la multi-

plicació de les necessitats satisfetes per vosaltres mateixos, y la

possibilitat del crèdit pera demà, que vol dir el camí obert pera em

preses pel vostre compte!

"No desmaieu per aquest camí, amics meus,.però al empèndrel estudi —

eulo bé en tota sa complexitat y en tots els seus detalls, perquè si

difícil y ple de- perills es el cami de la mutualitat, més difícil es

el de la cooperació. Jo comprenc que si moltes ventatges porta la mu_

tualitat, la cooperació pot arrivar a resultats maravellosos, però -

essent ben entesa.

"Els perills aue existeixen en el cami de la cooperació, que es

aquell en que entrareu després de ben fonamentada la prosperitat de

la vostra mutual, son perills que es necessari que tingueu previn

guts per endavant, pera no caure en cap d'ells.

"Jo vull cridarvos l'atenció d'un modo molt especial sobre una advejr

sitat possible pera la vostra cooperació, el dia que la fundeu, y -

que Jo Ja vull dar desde aquest moment per creada.

"La situació social del món que ara enlaira les grans organlsacions

en perjudici de les petites, les grans empreses am grans capitals y

aterra les empreses petites am capital petit, porta a una situació -

de batalla, a una situació de lluita, que no es certament la més —

apropòsit pera la facilitat de la producció.

"Serà necessari—y un dia vindrà, no dupteu de que hagi de venir —

una nova organisació en la que els mals que ha portat aquesta lluita,
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siguin corretgits per medi d'una organisacló més sabia y acertada p£

ra regularisar les contingències de la vida» Però avui per avui, 1 'jï

parició de les grans organlsacions produeix necessàriament un moví—

ment de despit, un moviment de por, un moviment de ràbia, per part -

d'aquells que queden ofegats per aquestes grans organisacions; y —

aquest es un dels perills que heu de procurar vèncer per complert -

desde'1 moment que entreu a la cooperativa.

"Tingueu en compte aue les cooperatives de consum en una societat -

forta com la vostra, poden representar una organisació gran, molt -

gran, aue os dongul molts beneficis, que os fassi anar molt endavant

en el cami de la vida; però tingueu també en compte que com més gran

sigui, més pot perjudicar y pot causar lesions a les petites empre—

ses y es molt necessari que previngueu les coses de modo que aques—

tes lesions no's produeixin y que si's produeixen forsosa y fatal

ment, no fassin mal an el vostre moviment de cooperació, perquè ale_s

hores tindríeu les ales tallades.

"Quan hagueu vensut aquest perill y hagueu entrat en el camí de la -

cooperació per medi de la cooperació elemental, que es la cooperati-

va de consum, comenseu a pensar en la possibilitat de que pogueu es-

tablir la cooperació pel crèdit.

"Aquesta, en el meu entendre, es l'institució més gran, més hermosa,

que pot portar l'organisació econòmica dins una sacietat; perquè —

flxeuvos en lo que fa aquesta organisació de cooperació pel crèdit.

Fixeuvos en què'l crèdit tal com avui dia s'acostuma a entendre, no

arriba a ésser en rigor de veritat,.en la realitat del fet, el veri-

table crèdit, perquè què es lo que dona'l crèdit? Un valor. A cambl

de què? A cambi d'una asseguransa, d'una propietat, de diners o d'al_

tres valors. Y es això purament el crèdit? Es un valor donat contra

un altre valor?

"No, el veritable crèdit es el valor donat a cèmbl d'un valor que ha

de venir, es un valor què's dona al trevall per la seva producció fu

tura y aquest crèdit, desgraciadament, no's trova en la societat tal

com avui està organisada.

"Aquest crèdit es el que pot arrivar a conseguir la cooperativa de -

crèdit; es a dir, que vosaltres que teniu la forsa del trevall, que

es el valor de demà, conseguiu un valor avui a cambl d'aquell valor
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que ha de venir el dia de demà a conseqüència del trevall fundat en

el valor que os han donat a crèdit.

MY si vosaltres consegulu això, mireu la porta que se vos obra. Vos-

altres, allissonats pel trevall, heu de fervos dignes, heu de dlgni-

flcarvos extraordinàriament y elevarvos amb aquesta, mateixa educació

y Instrucció que haveu rebut mediant la mutualitat de la presenta a¿

sociacló y heu de conseguir aue, per medi del crèdit de vosaltres ma

teixos, se vos obrin les portes de tota mena d*empreses, y essent -

com sou pràctics, perquè haveu comensat recorrent totes les esferes

del treball, podreu convextlrvos en els industrials y comerciants de

demà *

"Rés més d'aquest punt.

"Tots els trevalls fets per la secció de socors mútuus de la vostra

societat son molt eloqüents.

"Jo voldria buscar alguns exemples del desenrotllo que han tingut al

gunes societats semblantes, que han cornensat per quasi rés y han ar-

rivât a una potencia extraordinària, perquè me sembla que al"costat

d'elles, l'exemple de la vostra sécela de socors mútuus no quedaria

enrera. No he tingut temps; però he trobat un dato, y amb ell en —

tinc prou pera fervos veure, d 'un modo gràfic, la potencialitat de -

la vostra secció de socors mútuus. Son els 90 serveis fets per la -

secció en casos d'enfermetat, defunció y cessantia.

"Sabeu lo.que es això, dat el nombre de socis de la secció? Un 20% -

de serveis fets.

"Jo no crec, Jo casi m'atreveixo a assegurar, que en el poc temps -

que funciona la vostra secció de socors mútuus, pugui haverhi un al-

tre que hagi arrivât a una proporció tan gran de serveis prestats en

relació al nombre dels seus socis.

"Y això s'ha consegult tenint en caixa una existència que, si'l càl-

cul no m'ha enganyat, representa 7 vegades més de la quantitat que a

n*el càlcul que ha servit de base pera la vostra secció de mutual!—

tat, se necessita pera assegurar les quotes normals de les primeres

que s'han de dar a càrrec de contingència. Aquest resultat es marave_
Uós. '

"Desde'1 moment que heu arrivât a una proporció tan gran de serveis



• 138

prestats amb un nombre relativament petit d'associats, es induptable

que sabreu portar a bon terme aquest ram de la mutualitat.

"Però permeteume també un plany. Jo he vist que en el dia d'avui, y

son nombres que s'han publicat, sou 16CO els socis d'aquest "Centre

Autonomista de Dependents del Comers y de l'Indústria", però he vist

també que d'aquests 1GDC, tan sols 47C pertanyen a la secció de mu—
tualisme, y Jo pregunto després d'això, ¿es que no han pensat tots -

aquells que no hi pertanyen en l'enorme importància que té aquesta -
secció de mutualitat? ¿Es què's consideren tan forts físicament, que

creuen que en les batalles de la vida no hauran de menester del so—
cors d'aquesta mutualitat que vindria'l dia de demà a auxiliarlos?

"Ah! Quants son—puc dirho perquè m'he trovat en aquest cas — aquells

que crelentse forts y lluny de tota mena d'enfermetats, a lo millor

s'han trovat aclaparats per elles! Com aleshores s'alegrarien d'ha-

ver fet aquell estalvi mediant una quota mínima com la què's deixa -
dins de la vostra secció de segurs, pera que les necessitats a que -

no's podria atendre algunes voltes, puguin ésser ateses sense cap -

classe de sacrifici!

"Y encara que aixís fos, encara que realment hi hagués algú què's -

cregués tan fort, allunyat de les enfermetats, del paro forsds del -

treball, de l'invalidesa més o menys permanente, ¿es que no coneix,
companys, què's poden trovar en aquests casos? ¿No os heu associat -

pera que amb el bé dels uns se pugui remediar el mal dels altres? -

Doncs què'l mogui la germanor, y que entri en la mutual ab l'esperit
de afavorir als seus germans. Això es lo que en la mutualitat fa mi-
racles.

"Penseu amb els devers de solidaritat, amb els devers de germanor, y

aixís com en totes les esferes de la vostra activitat, teniu dintre

de la vostra societat un camí tan obert pera molts dels fins de la -

vida y heu conseguit extèndrela de tal modo que desde'1 plset del -

carrer de la Baria, l'heu trasladada en aquest explendlt palau que .-

teniu en el dia d'avui; procureu extendre també el nombre d'afiliats

a la secció de mutualitat, que es una de les més importants de la -
vostra associació. Que no passi molt temps que no hi hagi cap soci -

que no estigui afiliat en aquesta secció. Si'ls esforsos dels que -

han format part d'ella fins avui, han donat tant brillants resultats,

no düpteu pas que si tots compreneu la verdadera trascendencia d'a—
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questa secció mutual y si tots os hi afilieu, aquella cooperació de

consum, com a primer pas pera arribar a la cooperació del crèdit, -
que ha de fer el miracle de fer baixar a la terra al veritable crè-

dit que fins avui no hi ha encarnat, serà prompte un fet y podreu -
comptar tots amb aquest crèdit pera ésser cada dia més de lo que -

sou."

("Revista Anyal", 1910, p. 17-32)
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CONFERENCIES DEL VII ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DEL CENTRE

PARLAiïENT DE PERE CCROYIINEG, GLDSANT EL TEIÏ1A DE LA SECCIÚ
PERMANENT D'EDUCACIÓ I INSTRUCCIÓ, PRONUNCIAT EL 4 D'AGRIL DE

191D, A LES FESTES DEL VII ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DEL CADCI

"SENYCRES Y 5ENYCRS:

"(Ylentres estava escoltant 1'hermas parlament, la bella conferencia
que os ha endressat Raimond D'Abadal, Jo pensava que per ma tardan-
sa a assistir an aqusst acte s'ha cambist l'ordre de les coses. Jo

venia a fer aquí un senzill parlament; ell portava una hermosíssima

conferencia; més haguera valgut comensar per mí y acabar per ell. -

Com que Jo en tinc la culpa, si per cas Ja'm castigareu.

"Es veritat també que hi haurà una certa proporció entre el tema -

que os \'.a desenrotllat y el tema que os desenrotllaré Jo, perquè -

aixís com en la sécela de S. ÍT1. hi ha encare una debilitat en les -

seves forses y en sa organisació per lo què'l seu parlament ha vin-
gut a animar als socis a perseverar en aquesta bona conducta; en -

cambi en la Secció d'Educació y Instrucció hi ha una tant ferma em-

penta, hi ha una constància tant decidida, s'han obtingut Ja per -

vosaltres fruits tant sanejats, que estaria per demés que Jo tin —
guás la fatuïtat de volguer darvos Hissons a vosaltres que os heu

demostrat verdaders mestres en aqueixa matèria.

"Per això no farà cap falta la profonditat ae concepte, ni la impo£
tancia del concell; serà aquest tros de parlament, aquest bossí de

parlament, ni més ni menys que lo que resulti d'haberme convidat a
pendre part en vostra festa, una cosa semblant a lo que succeía -

quan se convidava a pendre part en les gestes de la edat mitjana -

què's feien quan se volia celebrar alguna cosa com lo que ara cele-

brem. Aleshores se convidaba als més -esforsats Justadors, aleshores

en nostra vella plassa del Born sortien els cavallers que anaven a

Justar en aquelles lluites bella y noblement cavalleresques.

"Jo comprenc'el meu parlament d'aquesta manera, y encare que Jo si-

gui un trist, un pobre peoné y amb aquestes pobres armes vinc a Jus

tar, sempre valdrà d'alguna disculpa el portar un arnar, com duien -
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també aquells bells cavallers, a una dama gentil, tant gentil y her.

masa com no n'hi ha d'altra en el (inón, un amor gentil a nostra Pa—

tria Catalunya per qual triomf en la vida de la civilisació sospiro.

"He entès què'm convidabau simplement a fer una glosa d'aquestes p£

raules "Educació" y "Instrucció11 que teniu com un dels lemes de vo¿
tra institució de D. del C. y de la I. Serà no més que una glosa de

paraules, serà no més que un parlament de forma per dirigirse a —

gent Ja convensuda, a gent Ja trevallada per l'acció cotidiana; mai

amb un sentit de conferencia científica, perquè qualsevol de les -
diàries Hissons dels vostres mestres, dels vostres professors val

més que tot lo que digui aquest vespre aquest humil y pobre lluita-
dor que va pel món encès per la flama de son ideal a cercar entuss^

asmes que devegades trova y altres no.

"La vostra educació té unes bases d'educació corporal.

"Jo he vist la vostra casa, les vostres instalacions y he vist en -
la Secció d'Escursionisme una munió de fotografies que son recorts

de altes empreses que se han réalisât en aquesta casa per la Secció

de Sports.

"Vosaltres, doncs, que os dediqueu primerament a .la educació corpo—

ral, a la educació física del vostre cos, teniu la sala de gimnasia,

teniu la vostra sala d'esgrima, hi ha una sala reservada per la or-

ganisació de tot lo que fa referència al escursionisme; Jo encara -

vull veure, que vindrà un dia que vosaltres seguint creixent com heu

crescut fins ara, podreu tenir també una piscina de natació, ont -
acabeu de completar totes aquestes formes de la vostra educació fí-

sica, fent de la vostra educació un espill de les institucions què's

dediquen a la perfecció del cos del home.

"Y feu bé de ferho aixís, perquè si en alguna classe social, si en

alguna mena de famílies, de munió d'homes es necessita realment una

educació complerta es en la vostra, en que no solsament fan falta -
•els coneixements de la inteligencia y- la educació de la voluntat, -

sinó que tant o més que en totes les altres se necessita també la -

resistència, se necessita la bona conformació física.

"Però al trac-tar d'aquesta educació del cos, d'aquesta educació co£
paral no penseu pas que la vostra missió sigui formar la vostra cor

T . """""

poralitat, sigui senzillament anar a crear uns bons muscles, anar a
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portar un bon desenrotllo a les vostres formes; Jo crec que quan -

l'home s'educa en la gimnasia, l'home's forma en la esgrima o en -

els esports, n'heu d'aquesta formació una millora en el. esperit, -
n'heu una millora en sa voluntat perquè s'acostuma a una discipli—

na, el ajudar tot això a la formació* d'un mètode que li ha de ser—
vir després per moltes bones y males aventures de la vida, tota ve-

gada que per la vida social aquesta disciplina, aquest mètode, —
aquesta sumissió a una regla física què's ve a treure de les sales

d'esgrima, de les sales dels Jocs y dels esports es una cosa alta—

rnent beneficiosa per la formació de la disciplina de la voluntat.

"Jo voldria també que vosaltres os féssiu ben capassos ds que enca-

ra hi han altres profits a treure d'aquesta educació corporal, per-
què quan els grecs y els romans y els anglesos y els alemanys y —

tots els pobles què's preocupan fondament de la educació física, -

quan tots aquets pobles s'entregaven an aquestes grans empreses d'£

ducació, no sols miraven a la millora de la forma del cos humà, si-

nó tamba a establir, a portar, no sols an aquelles que potser d'al-

tre moda no ho sentirien sinó fins fortificant an els que ho sentin,
un sentiment tíe glòria, d'orgull en aquestes condicions de la vida

corporal.

"Quan organiseu una anada al Montseny, per anar a fer un esport de
lujes, quan organiseu una anada a una altra montanya per anar sirn—

plement a admirar les belleses del país, quan organiseu qualsevol -

carnera o quan s'organisa qualsevol festa de natació, no solsament

contribuïu a la riquesa de vostres muscles, sinó que també establiu
uns premis, una corona pera'l vencedor, creant, en la voluntat dels

que hi prenen part un sentiment de noble emulació, que no sols en -
els dependents de comers, sinó en qualsevol altre classe de la so —

cietat no estaria mai per demés en totes les contingències de la vi
da. Hl ha en totes aquestes batalles corporals, en totes aquestes -

lluites de resistència física un refors per la voluntat, un saneja-

ment per la vida moral.

"Vosaltres també feu educació intelectual y heu tingut el bon gust

y el bon acert de donar an aquesta educació Intelectual el degut de

senrotllo, tota vegada que no s'ha d'olvidar que en el dia d'avui -

els homes potser en fon un poc massa al donar exagerada importància
an aquest punt en relació a les demés virtuts y facultats del home.



143

"Jo entenc que, avui com avans y com ho sera per molt temps I1educa-

ció intelectual, continua sent el més important fonament de l'educa-

ció del home. Vosaltres, doncs, heu fet molt bé. Jo os proposo que -

continueu per aquest camí de donar una gran importancia a l'educació

intelectual dels vostres associats.

"No Ja perquè no ho feu, sinó perquè si Ja ho feu, ho féssiu encare

més, Jo voldria donarvos un petit concell, y es que a totes aquestes

ensenyances els hi dessiu no un sentit d'investigació, sinó un sen—

tit de quelcom de útil, de pràctic per la vostra vida, perquè heu de

pensar que si sempre allà ont surt un investigador hi ha una esperari

sa d'una noble y altíssima formació espiritual humana, no sempre

aquesta esperansa's converteix en realitat, sobre tot quan les cir—

cunstanclHS de la vida no presenten, no proporcionen un bon medi pe-

ra que aquesta realitat vinga a concretarse. Jo tinc per segur que -

en la major part dels casos, de cada deu els nou, sería una trista -

mala ventura que en un dependent de comers, que ha de viure de la s_e

va vida del comers, anessin a despertar desmesuradament un instint -

d'investigació científica que's trovaría mancat no sols de medis ma-

terials, que am la seva voluntat li fora fàcil obtenir, sinó mancat

de medis en sa vida de relació y en els seus elements de formació es_

pirltual; se trovaría mancat de medis ideals per poguer arrivar a -

fer féconda aquella inclinació investigadara que li hauria sugerit,

y os trovaríeu que aniríeu a parar a un defecte que no es nou en la

nostra familia catalana; aniríeu a parar a la procreació d'aquesta -

rara mena d'investigadors que en tot temps han florescut aisladament

a Catalunya.

"Quasi no hi cap art a Barcelona que no tingui els seus descobridors,

que no tingui els seus investigadors. Tots vosaltres vos haureu tro-

bat durant la vida amb algun d'aquets tristos sers que volen fer —

grans descobriments, que volen resoldre grans problemes, però què'ls

hi manquen els medis necessaris de preparació científica. Jo'n conec

un que ha publicat un llibre tot ple de fórmules aritmètiques y al -

llegirlo m'ha produit un sentiment de certa bogeria, de certa inco—

erencia espiritual en l'autor. Ne trobareu d'altres que volen resol-

dre els problemes de la vida espiritual de la manera més atrevida, -

més furlenta d'invsstigació; y'n trobareu d'altres, y Jo'n conec des

graciadament alguns, que han volgut descobrir la direcció dels gla—
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bos en aquel temps en que's necessita ser un Ingenier molt ben prep_a
rat, molt ben datat de tota mena de medis y de estudis pera resoldre

un-problema qu'en realitat no es un, sinó que son 50 o 60 o ICC pro-
blemes a la vegada, y aquets homes de una sola idea volien anar a re

soldre tota aquesta complicada maquinaria en que consisteix avui la
resolució de la direcció dels globos; en trobareu doncs pera tots

els gustos, y jo crec que aquestes troballes no son cap riquesa esp_i

ritual de la nostra terra, sinó que son fruit d'aquesta mala ventura

de volguer generalisar l'esperit d'investigació quan les inteligen—
cies no estan encare suficientment preparades.

"Per lo tant, despertant en aquet Centre l'esperit d'investigació

científica amb homes que per la seva vida no estbn encaminats an ai-
xò, en comptes de ferloshl un favor, los hi faríeu moltes voltes de

la darrera desgracia perquè no's troben am medis per treure després
els fruits que podrien obtenir d'una educació intelectual d'aquesta .

mena.

"La vostra educació intelectual desde'1 moment que l'encamineu a fe£
la practica pera la vida, la simplificareu, y aquesta simplificació

vos donarà un camp més ample, una més ampla capacitat d'estudis que

si volguéssiu orientaria per mètodes científics d'investigació.

"Vosaltres, per exemple, vos dediqueu al estudi de las llengües, pe-

rò no habeu d'entrar en les investigacions filològiques; vosaltres -

vos dediqueu al estudi de la contabilitat, però no teniu que anar a

descubrir per rés tots aquets nous sistemes que preocupen als sabis
de la geometria sobre equacions y cantítats infinitesimals; vasal

tres doneu l'ensenyansa de l'economia real y positiva, sense sembrar
en les inteligencies dels vostres deixebles un sentit de reformes S£

cials, de futures investigacions de coses que no farien més que per-
torbar los.

"Y aixís en tota mena d'ensenyansa trobareu la possible aplicació -
d'aquest mateix principi.

"Per això al dependent de comers que vingui a estudiar aquí, 1'habeu
de preparar pera la vida del comers, y .la vostra ensenyansa no ha de

ser precisament la d'una alta escola mercantil sinó una ensenyansa -
de tot lo que essent mercantil, el prepari pera el comers y li don—

totes aquelles idees que demà haurà de posar en pràctica dintre
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de la vida.

"He vist que a més de totes les .classes que avans he anomenat en te-

niu dugués que podrien dirse de tècnica industrial y també an aques-

tes habeu de fer aplicació d'aquell principi d'encaminar l'ensenyan-

sa, no a l'investigació, sinó pel costat pràctic de la vida perquè -

si a la vostra classe de química anàveu a crear esperits Investiga—

dors no prepararíeu els vostres deixebles pera les necessitats de la

vida industrial mentres que si vos limiteu a enfocar els vostres es-

tudis en un punt de vista pràctic, li donareu al deixeble els vers -

coneixements que haurà de necessitar dintre del seu ram.

"Y això ho habeu de fer més estens, no habeu de llmitarho a l'ense—

nyansa de la química, sinó que ho habeu d'estendre a tot un pla de -

desenrotllo d'educació tècnica dels vostres deixebles.

"Haureu observat que als nostres viatjants de comers els hi falten -

coneixements tècnics d'un gran número d'industries de la nostra ter-

ra, trobantse am grans dificultats pera competir am els viatjants

d'altres paíssos aont se preocupen d'aquesta formació tècnica indus-

trial dels portaveus del seu comers.

"Jo no vull acabar aqueixa part de ma glosa sens fervos notar que

també convindria que combinéssiu y armonisesslu la vostra ensenyansa

d'educació intelectual am tot allò que fa referencia a les coses de

la nostra terra« Perquè quan un home surt pel món y vol fer una vida

de corners, aquest home es en certa manera un representant de sa pa—

tria, no es tant soIsament un représentant de la casa que l'envia a

viatjar. Quan una casa que ven teixits y està establerta a Catalunya,

envía un representant a vlatje, no son tant sols els teixits d'aque-

lla casa de Catalunya lo que aquest home representa, sinó que en cer

ta manera es un représentant de tota l'espiritualitat catalana. Si -

aquest home el feu anar pel món sense un coneixement bastant profon

de les coses del seu país, aquest home serà un viatjant en el sentit

que ho podria ser un trist fonograf perquè haurà après una lllssó, -

perquè sabrà enraonar dels fils, de les ampeses, dels preus, dels -

transports, però quedarà bau devant d'aquella nova societat quan vul

gui portar les relacions mercantils amb un diferent ordre d'Idees -

produït pel curs de la conversa. Sería doncs molt convenient que vos

en preocupéssiu un xic de 1'ensenyansa donant a tots els dependents
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de comers, no sols an els que van fora de la nostra terra, sinó tam-

bé an els que's queden aquí, uns quants coneixements de la nostra pí3

tria, perquè hem de pensar què'l viatjant de corners a més de viatjar

pera una fàbrica, viatja pera el seu país.

"Aquet cuadro d'educació qu'estic fent no pot acabar aquí perquè en-

cara hi ha la necessitat d'estendre el seu camp a l'educació moral.

"Jo penso que una de les maneres d'educar la voluntat del home es -

ferli entendre, ferli sentir profondément la veritat de la discipli-

na social y això s'ha de fer, no solsament en una ensenyansa partíeu

lar que podria establirse, sinó en l'explicació de tots els mestres.

Tots els vostres professors haurien ce fer entendre an els homes

qu'assistissin a la vostra escola, que la societat es una màquina -

complicadíssima en la que cada un d'ells es una pessa que no hi pot

mancar; cada individuu hauria de compendre que no ha vingut an

aquest mdn, que no forma part de la societat, per realisar tant sols

un fi individual, sinó qu'es un rodatje d'aquesta inmensa maquinaria

què's diu societat humana que ha de contribuir a la realisacló del -

gran fi social.

"Si això estès fortament comprès, els homes informarien els seus ac-

tes no en un individualisme, no en un estèril egoisme, sinó que ilu-

minats per la ideia de ser útils a la generalitat, de contribuir al

benestar de sa pàtria, obrarien com a rodatge de la grossa maquina—

ria de la societat humana y prestarien millors serveis.

"Aquesta ensenyansa de moral, que crec que tindria d'organisarse tam

bé en aquest Centre, hauria d'inculcar an els homes que aquí venen a

educarse, un fort sentiment d'honradesa en els contractes.

"Quan un comerciant contracta hauria d'entendre què'l contracte no's

fa tant sols per la seva conveniència, sinó qu'es una llei de reia—

ció sense la qual seria quasi impossible la societat humana.

"Si vosaltres lograveu inculcar aquest principi d'honradesa, de lle-

altat, en el cumpliment dels contractes haríeu fet l'obra social més

hermosa que pot ferse entre la classe de dependents del corners y de

la indústria.

"Arrapareu què'ls pobles que han tingut una alta idea moral d'honra-

desa en els contractes son els pobles que han anat més lluny en l'ej<
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tensió de la seva industria y el seu còrners. Quan un poble no sent -

aquesta íntima fortalesa de llealtat y honrades dels contractes, poj:

ser podrà prosperar molt ràpidament, però la seva prosperitat acaba-

rà també d'un modo molt ràplt. En cambi mireu els pobles més aven—

sats en el comers y en l'indústria y veureu qu'entre el seu avens y

la seva moralitat en el compliment dels contractes hi ha una estreta

proporció.

"També an els deixebles de la vostra escola els hauríeu de fer entén

dre com a conseqüència de tot lo que vos he dit fins ara, que no hi

ha ningú en el món que no tingui els seus debers dintre la nostra sp_

cietat; els hi haurieu de fer entendre que cada hu, té un lloc que -

li està reservat an ell; té una funció que li es pròpia; els hi hau-

ríeu de fer entendre com a conseqüència 1'inmensa responsabilitat

que li pertocaria si tenint deber social no'l cumplía.

"Y aquestes son les gloses que Jo vos volia fer; aquest es el pobre

sermó, l'humil sermó que os volia dirigir. Si haveu format sanament

el vostre cor, si haveu format vigorosament la vostra inteligencia y

la vostra voluntat sereu sans, sereu forts, sereu intelectuals; la -

vostra vida, tota la vostra existència, serà plena d'una dolsa alè—

gría que semblarà alegria de Justícia, els vostres fills cercaran la

vostra ombra com una ombra sagrada, la vostra muller, quan vos caseu,

vos beneirà, y la vostra pàtria vos ho agrairà perquè l'haureu feta

cada dia més forta, més robusta."

("Revista Anyal", 1910, p. 9-17}
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"L'establiment del treball intensiu en els despatxos y escriptoris ho -

considerem una de les més trascendentals millores qus'pot atbnyer nostre

estament en l'actualitat; y entenenho així el Centre Autonomista de De—

pendents del Corners y de la Indústria, ha escrit aquesta aspiració en -

son guió ce lluita, com una de les millores a assolir més beneficiosa pe_

ra sos associats.

"En diferentes èpoques de sa curta, però ja profitosa vida, ha conduït -

sos esforsos al conqueriment de la modificació y reducció d'hores de t re

ball; ademes de- diverses gestions entre sos associats encaminades a esca

tir la major o menor conveniència de la reforma, va arribar a convocar -

una reunió d'Entitats patronals y obreres de Barcelona igualment intérêts

sades en la mateixa. Representants de la majoria d'elles acudiren a la —

reunió, y després de molt discutir y sentir molts oferiments y molt —

bons propòsits, no s'arribà a concretar res; foren consultades, diferen— .

tes personalitats y totes elles cantaren les excelencies de la modifica-

ció; però aquest Centre va tenir de desistir de ses bones intencions, si

bé no les va abandonar, y restà disposat a tornar a la lluita el dia —

què'ls esperits estiguessin millor disposats o que les circumstancies -

fossin más favorables pera una campanya, ben convensut de la bondat de -

son tíeial.

"Efectivament, per poc que s'estudiï, un se sent decantat a favor de —

l'establiment del treball intensiu; prescindint de que aquesta forma se

troba establerta en les ciutats capdavanteres en el ram mercantil, lo -

qual es un argument favorable ben positiu, té la vent at Ja de que la depeji

dencla pot demanar sa implantació, per quant es beneficiosa per ells y -

pels patrons; de manera que ni té tant sols l'aspecte interessat que ca-

racterisen generalment les reivindicacions del treball què's veu obligat
a imposar una reforma en benefici propri, però en perjudici de l'altra -

part.

El treball intensiu, segons lluminós informe de persona tant autorisada,

competenta en aquesta matèria y poc sospitosa, com don Frederic Rahola,

significa estalvi d'energies y de temps. Aquesta sola manifestació, que

Resulta d'una certesa irrefutable, pregona eloquentment ses excelencies.
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Treballant set hores seguides, ab una petita interrupció de 15'minuts p£

ra menjar un xic, sense deixar, no més sospendre'l treball, s'eviten les

molèsties y gastes d'energies y s'estalvia el temps que exigeixen dos o

tres entrenaments, la feina's beneficia en quantitat y qualitat y el de-
pendent no's veu obligat a -recomensar un treball del qual està deseen
trat, estan encara subjecte a una digestió que forsosament se dificulta

o perjudica.

"Y ara no cal entrar en les raons que podríem diirne d'ordre secundari en
cara que ben positives, com són l'estalvi de llum, no tenir de treballar

ab llum artificial, el fet de que, termenant el treball a les quatre o -

a les cinc de la tarda, el dependent podria viure fóra de Barcelona, es-

talviant lloguers, guanyant en bons aires y comoditats, y que podria fer

vida da societat, tenint hores pera tot, pera dedicar a la familia, pera

instruirse, pera cultivarse físicament, pera divertirse, pera conreuar -

amistats, etc., etc., que de tot això n'es tant digne de fruirne'l dépéri

dent com qualsevol altra persona.

"De tot lo qual, se'n dedueix que les ventatges del treball intensiu són
Innegables.

"Els patrons hi guanyarien ab la qualitat y la quantitat del treball y -

l'estalvi de llum artificial.

"Els dependents hi guanyarien en estalvi d'energies, en major comoditats

en el treball, en minva d'hores ocupades y en guany de temps pera dedi—

car al descans, al cultiu de 1'inteligencia y a l'esplai del cos y. de -
l'esperit.

"¿Què s'hi perdria? Absolutament res.

"Per això tinguérem una deliciosa alegria a l'arribar dies passats a no_s

altres la nova de que una branca del nostre estament estava en vies de -

Conseguir una modificació de treball tant beneficiosa; perquè precisa—

ment entenem, y així ho demostren estudis que hem fet sobre aquest part_i_

cular, que la millora s'ha d'obtenir evolucionant y per gremis o especi-

alitats.

"Fou per nosaltres motiu de Joia immensa'l saber que en el ram de banca

y borsa hi han Individus que integren ses Directives que cobigen l'idea

de la implantació del treball intensiu,- y moltíssim més a 1'enterarnos -
de que la dependència d'aquells despatxos emprenia la defensa de la re—

ab coratge y empesa per la pruïja del millorament que van a conse-
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guir.

"A uns y altras, als iniciadors de la idea y als que hi coadjuven, tinc

la satisfacció de ferlös públic oferiment de nostres humils serveis per

sonáis y de la cooperació incondicional del Centre Autonomista ce Depe_n
dents del Còrners y de la Indústria.

"Josep Puig y Esteve"

("El Poble Català", 23 d'abril de 191G)
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AL·LOCUCIÓ A LA DEPENDENCIA COtïERCIAL I ÍYiERCANTIL

"Quan en l'any 1902 s'inicià, per primera volta, entre nosaltres, l'i—

dea de reformar les hores de treball en els despatxos- i oficines comer-

cials, el Foment del Treball Nacional i la Cambra de Comerç publicaren

un informe favorable a l'establiment de l'anomenat treball intensiu; pe_

rò malgrat els positius aventatges aue altal canvi reportaria, reconegu

igualment per patrons i dependents; malgrat l'acceptació que en princi-

pi ne feren mòltes cases de comerç; malgrat sa veritable implantació en

una d'elles; malgrat els mòlts i bons clams de progrés oue a tota hora

i per tothom se senten llançar, rés s'ha establert en definitiu.

"Han passat vuit anys, i tot segueix igual. Aquell informe esmentat re¿

ta arrenconat en l'arxiu de les societats què'l publicaren; s'interrom-

pé la replega de firmes mercantils acceptant la reforma; la benvolguda '

casa comercial que tingué el coratge de dur-la a .cap, no veient-se imi-

tada, se trobà aïllada i obligada finalment a desistir de la millora in_

troduida; en resum, el comerç barceloní serva cuidadosament l'organitza^

ció del treball segons una pràctica altament bescantadora d'aquell pro-

grés que ell fa tan semblant de cercar.

"Han passat vuit anys, i sols de temps en temps algún escrit aparescut

a la premsa, algún plany eixit de qualque grupu de dependents ens hau —

ría rememoriat aquelles iniciatives de reforma, si sa necessitat no la

experimentéssim cada dia i a cada moment en nosaltres mateixos. Encara

existeix aquella anti-higiénica costum -defensada exclusivament per la

rutina- què'ns fa perdre inútilment dues hores pel sol motiu de dinar,

i a més d'obligar-nos a viure no massa lluny del treball, ens dóna lloc

a digestions difícils, quals resultats patim tots, sense excepció. Ença

ra sofrlm, en general, l'incivil procediment de no deixar el treball -

fins a hora Ja entrada en la vetlla i mòlt sovint a hora indeterminada

i diferent segons cases, desgavell què'ns impossibilita tota relació so

cial d'un modo regular, induint-nos a robar al descans nocturn les ho—
res que necessitem per a satisfer nostres aficions a l'estudi, a l'es—

Plai, al cultiu físic, a la vida de societat i a la família.
«

passat vuit anys des d'allavors, i certament Ja'n són masses per a

haver-se encara implantat una reforma que, a més de no ésser nova, -
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fou dessegulda 1 ha continuat essent sempre considerada públicament com

a ven tatJosa per una gran majoria de les principals persones a les ouals

directament afectava. I no sols en aauest llarg lapse de temps no s'ha

dut a cap la innovació tan desitjada, sinó que també i de mica en mica,

per una banda han deixat de cumplir-se els convenis fets en certs gre:—

mis de detall pel regular tancament de sos establiments, i per altra -

banda, tots veiem com actualment s'està burlant i incomplint la llei

del descans dominical. I és aue en el desig d'assolir la suma perfecció

en el règim del treball en les naturals ànsies de millorament de nostra

clase, ne s'ha d'ésser circumstancial i momentani, sinó ouelcom cons —

tant i sempre despert que esperonant-nos ens empenyi paulatinament i

sense estridències a la obtenció de totes aauelles millores que, redun-

dant en favor nostre, ens aixequin al nivell moral i material.

"Per tots aauests motius, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç

l je l'Indústria -aue sempre ha encoratjat la resolució favorable d'ai-

tals assumptes- després de consultada la opinió dels seus socis, s'ha -

decidit avui a intervenlr-hl i a actuarhi directament amb totes ses for_

ces, d'una manera ordenada i estudiada;- començant per moure de nou la -

opinió i cridar l'atenció dels quefes i dependents de cases comercials;

demanant l'adhessió de les entitats afines; convocant reunions parcials

entre'Is dependents d'un mateix gremi o ofici; duent, en fi, la capde—

vantera de tots aquells actes d'armonía entre el capital i el treball -

que les circumstancies facin necessaris, per a l'objecte què's perse —

gueix. •

"El primer pas d'acuesta campanya és la present 'Al.locució* que dlri—

gim a tota la dependència comercial i mercantil de Barcelona, i a la -

oual ne seguirà aviat una altra dirigida als patrons.

"En tot lo que precedeix, hi queden ben destriats els greus inconveni—

ents que a tots ens causa la nostra actual organització del treball en

els magatzems 1 despatxos comercials. Ara, lo convenient és que també -

vosaltres, dependents de comerç, us feu ressò de les reformes necessari
es i les propagueu fervorosament. Feu-ne el tema obligat de vostres con_

verses. Parleu-ne amb els companys, amb els amics i especialment amb -

vostres quefes. Feu present an aquests, si és necessari, que la petició

de les dites reformes no enclou l'agror ni l'agressivitat que general—

roent, caracteritzen a les reivindicacions del treball, fetes en benefici

Propi però en perjudici d'altri. Demostreu-los que en el nostre cas hi
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ha benefici per a ambdues parts. Procureu esbrinar, amb insistencia, el
criteri de les cases d'igual ram què'l de la vostra on treballeu. Rela-

cloneu-vos i acolleu-vos amb llurs dependents; procureu convèncer als -
refractaris, iïtaveu-vos; actueu sens desmai i, sempre que us sembli per-

tinent, comuniqueu-nos vostres impressions 1 simpaties, que per a enca-

mlnar-les i defensar-les en tot quant continguin de Just, és pel que

existeix el nostre Centre. Penseu que sense vostra adhessió ferma i re-

solta, nosaltres no podem fer rés de profit."

"Barcelona, 1 Juny de 1910.

"EL CONCELL DIRECTIU."

Full editat pel CADCI, dirigit als dependents, a començaments de Juny

de 1910, arran de la campanya pel treball intensiu.

("Revista Anyal", 1914, p. 139-142)
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AL·LOCUCIÓ ALS QUEFES DE CASES COYERCIALS

"Des de que, fa alguns anys, ve" parlant-se, entre nosaltres, de l'ejà

tabllment del treball intensiu, en els magatzems .1 despatxos comercl

als, poques vegades com la present s'ha donat el cas de que l'assump_

te prengui caràcter de veritable actualitat. El fet de que un centre

mercantil tant important com és la Borsa, i uri grernJ. tant regulador
del treball com és la Banca, se preocupin en aquests moments de dur

a cap el canvi tant desitjat per la dependència barcelonina, fa que

avui el Centre Autonomista de Dependents del 'Comerç 1 de l'Indústria

prengui la Iniciativa de dlriglr-se públicament a vosaltres, quefes
i gerents de cases comercials, a l'objecte de parlar-vos en favor de

l'esmentada innovació, 1 en general del perjudicial desgavell que hi

ha en tot lo referent a la organització del treball comercial i mer-

cantil.

"I així nosaltres començarem per preguntar-vos: ¿Es que encara no e¿
teu ben convençuts dels avantatges del treball intensiu, Ja que no -

feu grans esforços per a establir-lo? ¿Es que creieu cegament que -

ell sòls és profitós pels dependents i no per a vosaltres? o ¿és que

us feu la trista il·lusió de que el tancar el despatx, com més tard
millor, us reporta benefici?

"Ja considerem que no tots vosaltres teniu idees tan equivocades; pe_

rò, no obstant, la nuesa de la realitat sembla demostrar que en gran
majoria no us heu fet complet càrrec de la defectuosa organització -
actual, amb les mòltes pèrdues de temps que ocasiona i el mal rendi-
ment que produeix, les conseqüències de lo qual recauen en definiti-

va sobre vosaltres mateixos.

"Observeu, sinó, lo que us succeix en vostra vida de societat; les -

mòltes hores que deixeu desatès el negoci, a causa de tenir que ater»

dre visites, gens relacionades amb ell, o que vosaltres necessiteu -
fer, acompanyant a la familia, concorrent a Juntes de les que formeu

part, per a conveniències particulars, etc. I no és sols el materi—
alisme del temps esmerçat per vosaltres; an aquest s'hi afegeix el -

que allavors.perd vostra dependència, esperant-vos aborridament per

a la resolució d'un assumpte o per a la continuació d'una tasca a -

mig fer. Res pot Ja imaginar-se més contrari al bon rendiment del -
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treball com aquest continu pendre'1 i deixar-lo, i lo fadigós i enut

Jos que esdevé pel qui'l fa forçadament en aitals condicions. Això -

queda fàcilment evitat amb el treball intensiu, que deixa absoluta—

ment lliure tot el temps després del dinar a mitja tarde, durant —

qual temps podríeu dur a cap les necessitats socials acabades d'es—

mentar. Sería con si tots els dies acabessin amb festa. En canvi, .-

les hores de treball consagrar-les absolutament al negoci, i en elles

no fer ni rebre cap visita que rés hi tinga que veure.

"Altres aventatges, per a vosaltres, del treball intensiu, serien el

positiu estalvi d'enllumenació 1 la supressió de les actuals dues hio

res per a dinar. Es indubtable que al rependre el treball baix el -

pes d'una digestió important, mai se fa amb gran intensitat, a-més -

de que allavors se fa necessari un nou entrenament en els assumptes

del dia. De fet pot dir-se que la primera hora de la tarda s'aprofi-

ta ben poc per part del dependents i quasi gens en la majoria de vo£

altres, ja sia per quedar-se més estona amb la familia, Ja per la -

costum, en mòlts, de pendre el cafè fóra de casa. I esta clar, la -

conseqüència indirecta és que, per vergonya de nostre comerç, sdn -

moltíssimes les cases comercials que a les set del vespre no tenen -

la feina llesta 1 han de tancar a hora indeterminada. I allí on suc-

ceeix així, Ja pot assegurar-se, sens dubtar-ne, què'ls dependents -

tampoc acudeixen puntualment a l'hora d'obrir el despatx. Perquè, —

¿quina autoritat moral tenen els quefes de semblants cases per a fer

complir aquella condícia tan essencial d'una bona organització com -

és la puntualitat, si ells són els primers de donar lloc al gros dis

barat de no senyalar hora fixa per a plegar? Quan un dependent té la

dissort de ficar-se en una d'aquestes cases 1 fa semblant de resig—

nar-s.'hi, per treballador que ell sia, arriba un moment en què's fon

tota sa activitat i la feina'n val de menys, i com que aquests mal—

haurats són en gran nombre, tots vosaltres ne sofriu les conseqüen—

eles uns directa 1 altres indirectament.

"I si parlem del descans dominical, ¿é.s què'ls que us empenyeu en no

voler-lo observar, ho feu amb intenció d*aprofltar-vos de la bona fe

dels que'l compleixen? Quins guanys podeu trobar en donar motiu a -

violències que després tots planyem? Ja sabem que temeu perdre la -

venda forana dels diumenges j però també sabem que avui són bastantes

les fàbriques que no funcionen a la tarde del dissabte, 1 essent ai-
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xís, millor 1 més fbell us seria moure-us per a conseguir la genera-

lització d'aquesta bona costum, en compte d'entoçudir-vos contra una

llei unànimement ben vista per tots nosaltres. '

"I no hi ha dubte que totes aquestes deficiències d'organització i -

manques de civilitat contribueixen, en sa part relativa al malestar

general del vostre comerç, impedint son creixement. Per això el Cen-

tre Autonomista de Dependents del Comerç i de l'Indústria, fundat -

per a procurar el millorament moral i material dels individus de sa

classe, voldria veure com vosaltres reglamenteu d'una vegada la orgci

nltzació del treball en la forma que us aconsellem; per a que gaudint

ne vosaltres sos fruits, ne frueixin vostres dependents de ses aven-

tatges; i per a que tenint aquests més temps per a il.lustrar-se i -

concórrer a les 'Escoles (mercantils Catalanes1, que amb tants sacri-

ficis nosaltres sostenim, poguem tornar-vos-els més forts i aptes -

pels vostres negocis.

"Per això nosaltres us diem totes les veritats estampades en aquesta

'Al·locució', no per a mortificar-vos, sinó per a convèncer-vos de -

que la reglamentació d'hores de treball és una reforma que necessi—

tem tots plegats i per a la consecució armónica de la qual nosaltres

no podem menys que disposar-nos a intervenir-hi.

"Barcelona, 10 juny de 1910.

"EL CCNCÊLL DIRECTIU."

Full editat pel CADCI, dirigit als caps de cases comercials, a comeri

çaments de Juny de 1910, arran de la campanya pel treball intensiu.

("Revista Anyal", 1914, p. 142-145)
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PEL TREBALL INTENSIU

"Als Quefes y Dependents de cases industrials, comercials y Bancàries.

"Les associacions que suscrihuen, constituidas en comissió permanent -
çer medi de delegats, han fet seva la idea de la propagació, y, en lo -
que possible sia, de l'implantació del Treball Intensiu enels despat—

xos, oficines y maçiatserns de nostra ciutat.

"Aquesta bella aspiració ds la dependència de Barcelona, que ho es tam-

bé en ban nombre de quefes d'importants cases y que sura en l'ambient -
de la ciutat, ha rebut l'adhesió entussiasta d'entitats de tan prestigi

en la seva vida econòmica com la Cambra de Comers, Foment del Treball -

Nacional, Lliga de Cefensa Industrial y Comercial, Associació de Ran—-

quers y altres afines la majoria de les quals l'han preconisada y l'han

defensada com un progrés afectiu en l'organisacid cel treball, fonamen-

tantla en raons científiques de ben fàcil comprensió.

"Essent així, nosaltres hem cregut arri'bada l'hora d'empendrer una for-

ta campanya en pro de la reforma, y, després de consultades variadíssi-

mes opinions respecte a la mateixa, hem concretat nostre pensament per
la duració del treball en

"Set hores y mitja seguides

"(7 de treball 1/2 de descans)

ŝ ens perjudici que les cases que, per les condicions del seu treball, -

jjlnquin establerta una forma més ventat "josa, continuin la mateixa, aco-

modantla al horari general que sia adoptat. '

"Es induptable que la reforma defensada per nosaltres es tant ventatJo-

sa pera'ls quefes com pera'Is dependents, puig permetrà a tots complir

com ara, o mellor que ara, ab les ineludibles atencions del treball y -

disposar de temps pera les relacions familiars o socials, així com pe—

ra'l conreu intelectual y físic, donant'també vida a nostres associaci-

ons que tants esforsos fan per la cultura dels dependents en general.

La temporada estiual es la més propicia pera comensar la reforma, ença
re que sols sia'com a prova; un xic de bona voluntat en tots y la veu—

realisada.
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"Nosaltres que sentim l'optimisme de la Joventut y la bondat de la cau-

sa que defensem estem confiats de rebrer les adhessions de les cases -

més importants de nostra ciutat y si aquestes responen a nostra crida -

el
O T*

"I. d'Agost vinent comensara el nou horari

"Preguem als Srs. CJuefes que, a iniciativa pròpia y responent a nostres

desitjós, acordin practicar el treball intensiu, desde la data esmenta-

da, enviin les seves adhessions a la comissió c^arrer Comtal 35, y, a -

nostres companys dependents la seva colaboració als nostres esforsos.

"JA treballar tots psi triomf de la reforma!

"¡Visca el Treball Intensiu!

"Pel C. A. de D. del C. y de la I. Adrià Presas; per l'A. de la D. (ï!. -
Rodríguez Cardenas; per l'U. P. de D. y E. de C. Fco. Canadell; per l'A.

G. d'£. Enrich ff.atons; pel C. de ¡T, y C de B, Y y C. A. Llanas; per la -

Cámara de V. y R. V. Puigmartí; per l'A. fil. de G, d'E. E. Combalia, As£
ciació de V. del C. y de la I.

"D'aquest manifest, s'ha fet una tirada de 5CC."

("Acció" de juliol de 1911, p. 3 i 4)
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QUESTIONS SGCIALS.- EL TREBALL INTENSIU

"Per ésser el Nacionalisme la base de tota llibertat positiva, que rs—•

presenta 1'anlairarnent á la suma perfecció dels individuus que'l susteri

ten y que'l capeixen ab tota sa integritat, no pot de menys RENAIXEMENT,

qu'es íntegre portantveu del Nacionalisme català., d'aportar el seu entjj

siasta concurs à n'aquesta obra que l'incansable 'Centre Autonomista de

Dependents del Corners y de la Indústria' Juntament ab altres Associaci-

ons anàlogues, ha emprés pera la reforma del trevall actual, pera ferio

intensiu, reforma que si pot durse à terme, reportarà grosses ventatges

tant à n'els dependents com à n"els quefes del nostre comers y per lo -

tant à Barcelona.

"No aniré jo a esmentar una per una les ventatJes què'ls dependents ob-

tindran ab l'assoliment ce la susdita reforma, perquè fora feina llarga,

y Ja s'ha posat prou en evidencia desde les planes de la nostra prempsa

diària, però sí que partint de lo que dic en el primer paràgraf ab que

comenso aquest escrit, de que'l Nacionalisme es la base de tota lliber-

tat positiva, la consecució d'aquesta reforma es un gros triomf pera'l

Nacionalisme y per lo tant un gros triomf pera'l 'Centre Autonomista de

Dependents del Comers y de la Indústria', sustentador dels ideals nacig

nalistes.

"La lluita, l'esfors que representa poguer posar en vigor el trevall in

tensiu dintre'l comers al major de Barcelona, es gran, es un esfors de

tità, perquè essent una de les causes principalíssimes que s'oposaven à

aital reforma, la maleída rutina, pera enderrocar aquesta fortalesa —

qu'está afarmada en la inmensa majoria de cervells de l'actual societat,

es necessari un trevall constant, permanent, intensíssim, els anarlos -

vencent un per un y ferloshi desaparèixer aquesta carcassa aclaparadora,

Rue sempre s'ha oposat als avensos de la modernitat.

Per aquet cop, la tasca que ab tant d'entusiasme prossegueix la Comis-

sió de Reforma pel Trevall intensiu, crec que Ja té molt de guanyat, -

doncs té al seu costat les primeres entitats econòmiques de la nostra -

ciutat, les quines poden, predicant ab l'exemple, donar una gran forsa

moral y de realitat à la susdita reforma, ajudant eficasment à la més -
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prompta coronació del èxit més esplendent en que xifra les més grans e_s

perances la susdita Comissió. . - . ' .•

"Avant, companys! no defalliu per res en vostra noble empresa d'enlaire_

ment social, de'reivindicació obrera, que trevallant aixís es trevalla

per Catalunya."

Ramon del Estany

("Renaixement", 1 de Juliol de 1911, p. 234 i 235)
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PROJECTE DE LA SECCIÜ PERMANENT DE SCCGRS MUTUS DEL CADCI 'PER A LA

REDEIYPCIÖ DEL SERVEI MILITAR

"Per si qualque soci no hagués rebut o se li hagués trespaperat la cir-

cular que repartirem ab l'Acció del mes passat esplicant les condicions

de dit estalvi, a continuació copiem integre son contingut:

"Els catalans. patriotes, els que a tothora en nostra acció social

posem la qüestió prèvia de les reivindicacions de Catalunya, Jamay obli

darem y sempre recordarem a nostres compatricis, qu'una de les nostres

aspiracions, qu'un dels nombres més importants del nostre programa, es

l'implantació a nostra terra del servey militar voluntari, abolint per

sempre l'actual injusticia del servey de quintes.

"Y es que, reflexionant una mica, no pot haver cap pare qu' estimi a sos

fills, ni cap persona de sentiments humanitaris, .que pugui ésser parti-

dari d'una ignominia tan grassa com ho es la d'obligar a un Jove en sa

millor edat a deixar son travail, sa carrera, siga de la classe que si-

ga, y sa familia pera portarlo a la vida d'esclau y viciosa del quartel.

"Pro ara bé: els que voldríem treure aquesta absurda contribució de la

sang que com bastó de ferro amenasse sobre el cap dels nostres Joves

desde que venen al mon, y .que durant vint anys es la preocupació de - —

llurs pares, ¿havem de permaneixe passivament mentres això no s'arregli,

sense fer rés pera quan menys aliviar aquest mal?

"No ho creiem pas aixís nosaltres els del Centre Autonomista de Depèn —

dents del Comers y de l'Indústria que ab nostres propies y reduí des fo£

ces, trevallèm sempre sens repòs pera procurar el major benestar dels -

nostres associats. Per això l'any passat volguent portar a la pràctica

una idea exposaoa ab molt acert per un admirador de la nostra obra, es-

tablirem reglamentàriament un estalvi especial per la redempció de quin

tes, quin estudi recomanem a tots aquells que no havent complert els -

vint anys siguin o ab aquest motiu vulguin ferse socis del nostre Cen —

tre y d'aquesta Secció.

"A continuació copiem els articles del Reglament que expliquen les con-

dicions de com deu ferse dit estalvi;
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"Art. £4. Al objecte ce facilitar pel- petit estalvi la redempció .Cel -

servey militar, agermanant aquest fí ab totes les ventatjes que pres---

criuen aquestos Estatuts, se creen les següents quotes pera tots aquells

incividuus que essent Ja socis d'aquesta Secció, o volentne ésser hagin

de passar encara'l sorteig de quintes.

•Els qu ' entrin a 15 anys pagarán 9 ptes. mesáis (72 mesos=Ptes. £48)

" 1C " " 11 " " (60 " . " ££G)
M 17 „ „ 14 ,. „ (4a „ „ 572)

" 18 " " 19 " " (3£ " " £64)

" " 2G " £1 " (12 " " 732)

"L'irnport de les quotes d'aquest estalvi s'acumularan eh un corrpte espe-

cial nomenat 'Redempció del Servey militar,' al qual s'afegirà ta~bé -
els interessos que devenguin, suscripcions voluntàries, donatius y'ls -

beneficis de quants actes s'orgonisin pera aquest fí.

"Art. £5. Les suscites quotes deuran pagarse per anys naturals, y ' 1 S£

ci que s'inscrigui després del Janer, podrà obtar entre pagar els mesos

anteriors del mateix any o esperar a primer del any pròxim.

"Art. £6. Les edats dels socis se comptaran d'acord ab la lley de quin

tes, o sia: què's considerarà soci de 1£ anys, -per exemple- an el que

compleixi aquesta edat dintre de l'any d'ingrés.

"Art. £7. Tots els associats inscrits en aquest estalvi deuran pagar -
la quota da la Secció ademes de. les què'ls correspongui, segons l'arti —
cle £4.

"Art. £8. En cas de guerres, lleves generals o servey militar obligate^
ri, la Junta entregará als socis inscrits 75C pessetes en efectiu per -

una sola vegada, si havien arribat a la totalitat cel pago de quotes.

"Art. G9. Si un associat inscrit en aquest estalvi morís, abans d'ésser
sortejat, s'entregarà als seus pares, germans o avis, per aquest ordre,

l'import de les quotes cobrades sense interessos de cap mena.

"Art. 70. L'associat que per defecte físich, fill de viuda o altre ex-
irnent, o que per voluntat pròpia no desitgi continuar aquest estalvi, -
se li retornaran les quantitats pagades sense interessos de cap classe.

Art. 71. Cada any un mes abans del sorteig, la Junta de Govern convo-
carà als associats que degüin-€sse± -quintats, acordant entre tots ells
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la forma d'invertir 1"estalvi Ja sia associantse colectivament' en una -

entitat a fïbntepío de reconeguda seguretat, o be anant a la sor.t y per

compte propi, també colectivament. Si -s'acorda lo primer, els assaciats

deuran atendres a lo que fixi l'entitat asseguradora, y si lo secón, la

Junta de Govern repartirà entre'Is associats que sien cridats al servey

militar actiu, un mes abans del pías legal pera la redempció-, la quantjL

tat de mil cinch centes pessetes com a màxim a quiscun, sempre que ho -

permeti el total del capital dels associats quintats aquell any. El ca-

pital .pagat per cada associat que hagi satisfet totes llurs quotes se -

considerarà de 75G pessetes. Si el capital de tots els associats quin—

tats en un mateix any, a rahó de les dites 75C pessetes, no fos sufici-

ent pera cobrir la redempció dels cridats al servey actiu, se repartirà

entre aquets el total per parts iguals.

"Art. 72. Tenint en compte què'l major nombre d'associats pera la re—

ceinpció del servey militar es en benefici d'ells mateixos, s "admetrà -

com a tal qualsevol incividuu que pertanyi a la Secció y que un mes y -

un dia abans del sorteig entregui 75G pessetes d'un sol cop.

"Art. 73. Si'ls associats demanats pera'l servey militar actiu devessin

afegir diners pera completar l'import de la redempció, queda facultada

la Junta de Govern pera ajudarlos, sempre què'l grupu de socis sortejat

hagi rendit beneficis a qual fi's portarà comptabilitat especial y per

anys. •

"Art. 74. Si el segur se fa per compte dels associats, sens interven—

ció de ff.ontepío y una vegada redimits tots els d'un mateix any cridats

al servey actiu, resultés un sobrant, la Junta de Govern se reservarà -

en un fondo especial de 'Resultants de Quintes' pera aplicarho si fos -

necessari a segones lleves o a anys que faltés capital pera completar -

la redempció.

"Art. 75. Qualsevol associat que deixi de pagar dintre de cada mes la

seva quota, deurà, si vol continuar, abonar el 4 % d'interès anyal so—

bre totes les quotes atrassades. 'El soci que no continuhi l'estalvi y -

no demani a la Junta de Govern el capital a retornar que li correspon—

Qui, segons l'article 70, abans del sorteig a que perteneixería, s'en—

tendra que renuncia al mateix y's consideraran les seves quotes com au-

roent de capital, a favor dels seus companys quintats aquell any.

"Com se veu, el nostre .objecte es que l'associat pugui redimirse pagant
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una cantitat lo més reduída possible, sempre menor a la que avuy ha de

satisfer pel motiu esmentat.

"An aquest fi, tan bon punt s'inscriguin al repetit estalvi qualques de

nostres consocls, trevallarfem pera obtindré donatius y organisar festes

en benefici del mateix, car aquest ha d'ésser el medi positiu de reduir

les quotes fixades, perquè l'auxili sigui verdader y les ventatjes re—

sultin de l'importància que nosaltres ens havem proposat.

"Fixeushi bé, ab aquest socor, joves de quinze a vint anys socis.del

nostre Centre o els que vulguin entrarhi; estudieulo detinrucarnent y -

parleune a vostres families, perquè si responeu a nostra crida y podem

auxiliarvos en aquest cas de la vida tan desgraciat, ens en sentirem o£

gullosos y ens donarà coratge pera continuar l'obra mutualista qu'en be

nefici de la dependència catalana pensem realisar.

"LA JUNTA ÜE GüVERN."

("Acció", novembre 101'C, p. 5 I 6) '.



165
PARAULES AMIGUES ALS JOVES NEGOCIANTS •

"Que no teniu ffe en l'home, en la vida» en el mon, en els Ideals?

"Avans de que comenseu a escoltar les meves parsules,- amies, dec fervos

una observado previa. SI no creyeu am mi en la bondat del mon y de la

vida, en la perfecció y en la imperfecció humanes, en l'existència d'un

principi moral oue regeix l'Univers; si no creyeu en que'l bé, la belle

sa, la bondat, la justicia, la salut, van fentse en el mon un millor

lloc cads día y en que'ls homes devem lluytar pera'l triomf complet d 'ja

questes coses ennoblidores y divines; si no creyeu en les ventatges se-

gures, immediates y finals, del ser honrat y pur sobre'l ser un trape—

lla y viciós; si no creyeu que com a sers completament conscients y —

lliures podem y devem controlar nostres accions y subjectaries a una re!

gla moral; si, malgrat les nuvolades oue a voltes ens enronden, no es—-

teu possehits d'un cert optimisme instintiu y reflexiu a la vegada, que

vos fa anar endevant; -aleshores valdrà més que deixeu ara mateix la c_a

dirà y vos en aneu a fer una partida de dòmino a qualsevol cafe o cass_i

net y vos ajunteu allí al nombre anònim dels apàtics qual hàbit més ar-

relat es el de malgastar el temps: el temps! aquest do més preuhat que

possehim els mortals.

"Vos parlaré del vostre trevall.

"He cregut que'ls membres d'acuest Centre havien d'estar intensament in

teressats en son trevall, y que no vos desplauria si vos parlava de co-

ses que vos afecten directament en vostra condició de negociants. En ma

discussió d 'aquesta nit me proposo estimular vostre interés y vostra —

conducta am la accentuació, en coses del vostre trevall, de vells punts

de vista sempre nous y am la presentació d'altres que vos seran tal ve-

gada poc coneguts. Am sols un cert coneixement de la pràctica y de la -

filosofia del negoci y am certa perspectiva de la vida, què'l contacte

am altres homes y am altres Ideals què'ls nostres m'ha donat, mes -en—

tengueuho bé- sense autoritat de cap mena, vinc a parlarvos com a bon -

company. Si algun cop creyeu vèurehi en les meves paraules un cert to -

dogmàtic, feume el favor d'abscriure el dogmatisme a la forma del llen-

Quatge y a Inepcia en la expressió y no a l'esperit de lo que vos digui.

Parlo pels Joves de cor.
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"(Ylalgrat el ser 'Paraules amigues als Joves negociants' el nom am que -

s'ha anunciat aquesta conferencia, es possible que alguns dels qui voá

heu sentit cridats y que heu acudit aqui aquesta nit hagueu traspassat

Ja'l cancell de la Joventut. No hi fa pas rés; si conserveu encara la -

inquietut d 'esperit dels Joves -el veritable -licor de Joventut del qual

la Joventut del cos n'es sols un vas- y si possehiu ademes una certa -

plasticitat moral que va am ella, aleshores les meves paraules van en—

dressades a vosaltres tant com als vostres companys més Jovenívols. ÍYles

si decás trovessiu aquestes paraules una mica puerils, recordeu que pa£

lo als Joves y que vosaltres heu vingut sols a escoltar com parlo als -

Joves.

"Una tasca es noble si s'executa am esperit de noblesa.

"Alguns de vosaltres sabeu prou bé que ni en aquest Centre ni en vostra

professió hi soc Jo un intrús. He passat una llarga temporada de ma Jo-

ventut fent en una casa de comers lo mateix que molts de vosaltres feu

ara y conec a la gent dedicada al negoci en empleus alts y petits tant

bé, probablement, com la majoria dels qui m'escolten. Jo sé que molts -

Joves dedicats als negocis estan quelcom descontents de la seva feyna -

-no li troven bé'l gust;- no per ser ella una feyna sinó per ser la me-

na de feyna qu'es, segons ells creuhen. Per de prompte, aquests Joves -

consideren la seva feyna molt inferior y menys noble que la d'un advo—

cat o apotecari y's dolen de que no se'ls hi dongui una consideració -

semblant a la dels Joves de carrera. Tal volta aquests Joves travin re-

alment en diferentes coses motiu fundat pera son descoratjament. (Yles -

som molts els oue creyem que la preparació pera un trevall no determina

pas sempre 1'agradabilitat del mateix; es més aviat l'esperit am que -

s'executa lo què'l fa noble o innoble, profitable o malaguanyat. Una -

tasca gran y digna pot tornarse miserable si's fa am un esperit mesquí;

y una tasca insignificant pot ferse noble y plena si s'executa am un ej3

perit ample. Ni tampoc les feynes en si son en general bones ni dolen—

tes, agradables ni desagradables, sinó que son les aptltuts d'un mateix

Y l'actltut que s'adopta vers elles lo bue les fa l'una cosa o l'altra.

< durant els darrers temps he vingut a la conclusió de què'ns cal parar

molta atenció en 1'actitut que més o menys inconscientment adoptem en -

nostre trevall,. si volem trovar en ell la satisfacció a que tots els -

que trevallem hi tenim dret.

i doncs, si'n surto bé de reconciliar aquests Joves negociants am
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la seva feyna per medi d'un cambi d'act!tut vers ella -si-logro aue se

la mirin d 'una manera més dignificada.

n 'El negoci no té entranyes.'

"Es una dita de tots coneguda la de que 'el negoci no té entranyes', y

si'ns tombem cap als negocis am ull observador, moltes vegades ens in—

dinem a creure aue, en efecte, la dita casi té raó. [fies el mer fet de

que una cosa sigui, no es necessàriament prova de sa Justícia ni de sa

fatalitat, iïle penso Jo que tots voldríem què'l negoci tingués entranyes,

y'l punt important aqui pera nosaltres es veure si això es realment po¿

sible. Signes hi ha Ja en l'horitzó de- que en una societat futura mi —

llor educada y més Justiciera l'honradesa serà, si no condició única —

d'èxit en el negoci, quan menys una de les indispensables.

"Lo que vol el comprador es vendre.

"Ara, tal com estant les coses en nostra societat, la proposició es dl-

ferenta. Aquí teniu, per exemple, un productor o .un negociant am un —

cert article que ofereix al públic, y veyem que son únic interès es —

l'interès personal particular: vendre; vendre am el major guany possl—

ble -fer diners. La conveniència del comprador poc la considera'l vene-

dor, y's creu aquest què'l seu art, ciència o manya ha de consistir en

fer quedar al comprador un article qufell vol vendre, sense mirar si 11

convé o no al comprador. Comprador y venedor no son pas dos amics trac-

tant d'afavorirse mútuament sinó dos estranys, l'un dels quals quan —

menys, tracta de treure tot el suc possible de l'altre. Al trovarse ca-

ra a cara, comprador y venedor se consideren com enemics en camp de ba-

talla; cada un vol obtenir pera si'l major profit possible a expenses -

de l'altre. La víctima es generalment el comprador a qui l'arma del rs-

gateig, feta necessària per aquesta manera de fer negoci, serveix de -

POC. Y lo mateix que passa entre comprador y venedor, o una cosa molt -

semblant, passa entre empleador y empleat.

M>E1 negoci pera el consumidor', es el nou crit«

"Aquesta es la manera vella, tradicional, de mirarse la cosa -una mica

exagerada potser. Ara bé, no podríem trovar una manera més nova y més hu

roana de miransho?- Tenim l'article a vendre y la manya del venedor: No

serà qüestió d'augmentar, no la manya d'aquest sinó la vendibilitat de

l'article? No'ns cal acostarnos més y més al tipu d'article 'què's ven
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tot sol', perquè omple un buld o perquè satisfà mellor que un altre la

necessitat a que se'l dedica, y no serà qüestió d'allunyarnos al mateix

temps del tlpu de venedor (o organisació) que, a causa de sa gran manya,

ven tot lo que li passa pel cap vendre, per inútil o d'us superflu que

pugui ser al comprador? Fer el punt de mira les necessitats del compra-

dor en comptes de què'l venedor o fabricant, valentse de sa posició de

domini, fassi cas ornis del comprador y miri no més sa conveniència per-

sonal: heusaqui la qüestió. Es la democratisacló del negoci en lo què's

refereix a les relacions entre productor o provehidor y consumidor. Es

el crit de 'el negoci pera'1 consumidor', traducció del crit 'el govern

pera'l poble1 en lo polític y 'la escola pera'l noy* en lo pedagògic. -

Es el reconeixement del fet de la solidaritat y cooperació humanes, —

fins ara casi inconscientes. Es la religió maridada amb el negoci, es -

la transcripció moderna, en aquesta esfera, del 'estimeuvos els uns als

altres' de Jesús. La paraula 'enganyar' s'ha d'esborrar del vocabulari

dels Joves negociants y s'ha de substituir per la paraula 'servir' -per

la paraula y per l'essència que la paraula encarna.

" 'Business is not business' • •

"Refutant la dita anglesa de fama universal 'Business is business' equ¿

valenta a la nostra Ja citada 'El negoci no té entranyes', escriu, una

revista americana aquestes nobles paraules: 'Business is not business'.

Business (el fer negoci) es guanyarse bé la vida y fer del món un lloc

millor pera veurehi. Després d'això el fer negoci es divertirse (is fun);

divertirse de debò, com sab ben bé tot aquell qui té un negoci prosper -

y honorable. El negoci es el millor Joc (game) que existeix. A l'home -

qui no gosa del trevall a que està dedicat se li escapa lo millor del -

viure. Aquell qui no sab veure que l'executar el seu trevall honesta —

ment y bé, per humil que sigui'l seu lloc, es una veritable adició a la

suma de benestar y felicitat dels homes, està perdent la retribució més

preuhada del seu trevail. Negoci vol dir articles honestos a preus ho—

nestos presentats favorablement al comprador què'ls necessita y entre—

Qats am promptitut. Lo qual sembla ser igualment aplicable als articles

del capellà, als del comerciant y als de l'obrer. L'home de negoci, lo

^atelx què'l de prqfessló, pot fer del món un lloc millor pera viurehl.

Y'1 seu deber es ferio millor".

E_l negoci pot y deu ser humanisât.
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"El text americà vos diu, am més precisió y forsa de les que Jo sabria

usar, algunes de les coses que Jo vos volia dir aquesta nit: què'l neg£
cl pot y déu ser humanisât, es una d'elles. (Ties no entengueu pas aqui -

per humanisme quelcom sentimental y fora de la realitat, quelcom manso
y passiu, sinó quelcom viril y fins agressiu, ple de simpatia; y no una

simpatia ploranera sinó una simpatia de paraules encoratjadores, d'o

bres entusiastes y sinceres y fins de rialles amples y sanes.

"El negoci tal com deuria ser, es humanisme o una manifestació d'humà—

nlsme. Es a dir, exactament lo contrari de la falsa concepció popular y

corrent en nostres dies del negoci, que s'expressa en ingles dient 'Bu-

siness is business* y en català, una mica menys veladament y am més de_s

vergonyiment, 'El negoci no té entranyes'. Si, diguemho ben alt, el ne-

goci té entranyes, o les ha de tenir, -unes entranyes ben sensitives.

"Els 'hidalgos' Ja han passat de moda.

"Els sigles què'ns han precedit en nostra historia, especialment els sî

gles XV y XVI, tenen gran part de la responsabilitat en aquesta aprecia

ció baixa del negoci. Els nostres hidalgos, y els de tot arreu, no tin-

gueren més que un soberbl menyspreu per tot lo que no fos les arts mllJL

tars, ou'ells consideraven supremes, y especialment pel comers'y per la
manufactura. Tots recordareu el brillant estudi sobre la qüestió cataLa

na, aparegut no fa gaires anys. files tot això, sortosament, ha passat Ja,

y avuy les arts de la pau triomfen en tots els paissos cultes, mentres

les de la guerra van cada dia més a reco.

"El problema es un pecat d'Ignorància.

"lïles, apart del sediment que aquesta vella concepció dels hidalgos pot

haver deixat en la conciencia social y lo que pot influir nostra actl—

tut envers el negoci, Jo crec que al fons de la qüestió hi Jau més que

rés un pecat d'ignorància, aquest pecat que es a casa nostra el més ca-

pital. Fem negoci d'una manera empírica y rutinària, coneixent poc, no

Ja sa tècnica sinó sa mateixa essència com a fenomen social, y no havent
nos fixat may en son valor biològic dins de la societat. Si al pensar -

"filosòficament del negoci, vegesslm en ell tota sa llarga evolució des-
de'Is humils comensos de la societat y tota sa força potencial actual -

de regeneració y creixensa de pobles nous, no tolerariam per un moment

que sefl pogués considerar despreciable y, sobre tot, ens cuidariem no¿
altres d'ennoblirlo am la nostra actuació dintre d'ell.
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"El sentit del trevall. Parla Iflr« Dewey

"file permetré citar a continuació unes paraules rnolt Justes de l-'educa—
dor americà John Dewey que fan referència a n 'aquest mateix punt de la

inconsciencia referent a sa significació social, ab que generalment ex£

cutem tasaues que no mirem com a gaire agradables. Diu lïlr.Dewey en sa -

obra 'L'escola y la societat1 després d'una discussió sobre trevall ma-

nual:

"'Plató parla en algun lloc de l'esclau com a un que en ses accions no

expressa ses pròpies idees, sinó les d'algun altre home. Es ara el nos-

tre problema social, encara més urgent qu'en temps de Plató, què'l mèto

de, l'intenció y la comprensió existeixin en la consciència del que fa
un trevall; eue la seva activitat tingui pera ell una significació. —

Quan les ocupacions dins de 1'escola son concebudes en aquest sentit am

ple y generós, no puc fer altra cosa que admirarme de les objeccions -

que tan sovint se senten, de que tais ocupacions estan fora de lloc a -

l'escola perquè son materialistes, utilitàries o servils en sa tenden—

eia. A vegades me sembla com si 'Is que fan acuestes objeccions visques-

sin talment en un altre món. El món en que ïa majoria de nosaltres vi —
vim, es un món en el qual cada nu te un lloc y ocupació, en que tothom

fa quelcom. Alguns som encarregats y altres som subordinats. ITïes lo im-
portant, tant pels uns com pels altres, es cue cada hu hagi rebut una -

educació que '1 posi en condicions de veure en el seu trevall diari tot

lo que hi ha de significació gran y humana. Quants empleats no son avuy

més que apéndices de les màquines que fan operar! Això pot atribuirse -

en part a la mateixa màquina, o al régimen que dona tanta importància -

als productes de la màquina; mes s'ha d'atribuir en gran part també al

"fet de què'l trevallador no ha tingut oportunitat de desenrotllar sa

imaginació y sa visió de simpatia referent als valors científics y so —

ciáis que's troven en son trevall.*

"Aquesta falta de simpatia pels valors socials, humans, del trevall que
Ur> fa, a que s'aludeix en la cita de iïlr. Dewey, té gran part de la cul-

Pa de nostra .concepció poc noble del negoci, Ja que la forma sola dfa—

Quest, sense el fons, es realment poc simpàtica y propensa a prostitu—
ció.

'El negociant es un servidor dels homes*.

'Business is business' pot haver sigut el lema d'una bona part dels ço
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merciants de les velles generacions, -els fracassats, moltes vegades. -

(Ties vosaltres, els Joves negociants, els homes de demà, els futurs pun-
tals d'aquesta terra oue tant estimem, es forçós que enmotlleu vostres

accions en el nou lema de 'El negociant es un servidor dels homes'. El

negociant, y'l metge, y'l mestre, y l'advocat, y l'empleat y tothom qui

trevalla.

"Peraue humanlsar el negoci y'l trevall en general vol dir ferio honrat

y sincer, lo qual a son torn implica l'adopció d'un punt de vista soci-

al. Semblant punt de vista exigeix un sentit de solidaritat y simpatia

humanes en el negociant, y en son cas en el trevallador; es a dir, el -

reconeixement de oue ell es també un membre viu de la societat, ademes
de negociant; sense oual societat ell no prosperaria ni sisquera existi

rla com a indlviduu y a la qual deu ajudar directa y indirectament, en

conjunt y a cada un dels seus membres am qui tingui ocasió.

"L'interès del servit.

"El comerciant, l'industrial, el metge y en general tot trevallador en

tota professió o ofici es un servidor públic, tant com l'empleat de 1 'e

tat o del municipi es, o deuria ser, un servidor públic. Rendir un ser-

vèy, pel qual se reb una retribució deuria ser la consideració capdal;

y no. fer un servey perquè es necessari ferio si's vol obtenir una desi_t

Jada cantltat de diner. D'aqui's dedueix la conclusió racional de que -

ningú deu dedicarse a ocupacions que no beneficien a la societat, y el
seu corolari que ningú deu dedicarse a ocupacions que danyin a la comu-

nitat de que forma part.

"De manera que l'èmfasis en el negoci, que avans quedava sobre'l lucre

del negociant, passa ara sobre la satisfacció adequada de les necessi—
tats del comprador, qui es a la vegada un de tants membres de la comuni

tat. Avans la consideració què's feya'1 negociant era: 'Quines manyes -

PUC emplear què'm fassin vendre més del meu article y què'm fassin gua-

nyar més diners?' Ara es: 'En quin article o ocupació puc guanyarme la

vida que al mateix temps millor sigui un bé pera'Is altres?' o bé 'Quin

tlpu del meu article pot servir y satisfer millor al consumidor, o qui-

na necessitat té aquest encara no provehida, c mal provehida, pera la -

Qual Jo pugui produhir un article adequat?'
»

"Ay del món si no hi hagués idealistes!

"Si pogués llegir les vostres ments en aquests moments estic casi segur
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que en algunes d'elles hi llegiria l'escepticisme produhit per molt de

lo que vos vaig dient. 'Paraules d'un exaltat, d'un idealista, d'un aue

no ha tacat may el negoci ni té idea clara de lo que es en la pràctica,

-y rés més*. Això es lo que alguns de vosaltres estareu pensant, segura

ment, en aauests moments, de lo que estic dient.

HSi per 'idealista' voleu significar un 'home d'ideals', aleshores Jo -

tinc a gran honra el veurem calificat d'idealista; y crec pertànyer al

grupo dels que un bon amic meu ha batejat am el paradoxic nom de 'idea-

listes pràctics1. Car heu de saber, amics meus, què'l món pertany, en -

últim anàlisis, als.idealistes y aue aquests, tard o d'hora, son sempre

els pastors dels homes que no ho son. Ay del món y dels homes si no hi

hagués idealistes!

"'Honesty is the best policy'.

"Y en ouant al rneu coneixement pràctic de lo aue'Is negocis slgnif lauen,

ja sabeu cue Jo he pertenescut en un temps al vostre número y que no fa

pas gayres dies que he deixat de respirar 1 'atmósfera del poble nortame

ricé ahont l'element negoci hi es en major proporció que en les atrnòsfe
res dels altres pobles. Y es precisament mentres respirava aquella at—

mòsfera del Nort Amèrica quan vaig apendre aquestes teories que vos he

exposat. Y es allí ahont he vist que la majoria de negocis sòlids y —

pròspers descansen sobre una gran màxima, veritable pedra angular, qu'es

1'antitesis de 'Business is business'. La noble màxima es 'Honesty is -
the best policy —'L'honradesa es la millor norma de conducta, es a dir,

la que dona millors fruyts'. Y he vist que en aquestes cases -cases ben

vistes y estimades de tothom, a diferencia dels trusts- tenien sempre -

preferent l'interès y desitj de servir al públic y de seriï útil, en SL^

plir ses necessitats de la millor manera. D 'això en resulta una mútua -

confiansa entre comprador y venedor admirables.

"Ens manca esperit de servey.

"Aquí ens queixem a voltes de què'ls negocis no van bé, y Jo he pensat

moltes vegades aue la culpa pot ser, no-de què'l negoci no dona de si -

sinó cue nosaltres no'l sabem portar amb aquest esperit de servey.

•Quants sastres, sabaters, advocats, metges, arquitectes, etc. no tenim
aQul què's guanyarien la vida millor de lo que se la guanyen ara, si -
s°ls tinguessin en compte, per exemple, el cumplir escrupulosament la -

Paraula donada en comptes de fer sofrir retards y més retards als seus
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clients! ¿Qui no s'hi vestirla a casa d'un bon sastre que ves entregués

els vestits el dia que vos els promet?

"'No'm molesta pue*m feu preguntes*.

"Y això pot aplicarse no sols al negociant pròpiament dit -al comerci—

ant y al industrial- sinó que també al empleat o dependent. Vaig a relj_

tar un cas autèntic, succeit als Estats Units, que ilustra admirable —

ment les ventatges en un empleat d'aquest esperit de servey públic.—Hi
havia en una petita estació de ferrocarril un quefe y taquiller a la ve_

gada, el qual, fentse càrrec de que ell era alli no pera cobrar un sou

sinó pera servir al públic, va idear el posar a la finestreta de ven —

dre'ls bitllets un rètol que deya: 'No trouble in asking questions'(Noto

molesta què'm feu preguntes). La gent se sentia convidada a demanar to-

ta mena d'informació que aquell empleat pogués donar, y aquest contest¿

va am molt gust y amabilitat totes les preguntes. Era precisament aquest,

esperit de servey lo que li feya el travail agradable. Succehi, doncs, -

aue un dels quefes de la companyia va passar un dia per aquella estació,

y ell també va llegir el rètol que havia posat aquell honest empleat de_

munt de la finestreta. Feu unes quantes preguntes pera veure quina mena

d'home era aquell, y aviat se .va convèncer de eue un home amb una acti-

tut tant excelent pera'1 trevall, era malaguanyat pera un càrrec tan hu

mil. Y als poc dies rebia l'empleat noticia de que la companyia li ha—

via obert un càrrec important hont poguer desenrotllar millor ses ener-

gies; y.desde quell dia sa carrera Ja fou feta. El seu petit rètol, fill

d'un punt de vista enlairat, humà, de la seva tasca, havia sigut' causa

de què'l descobrissin els gerents de la companyia. Servint al públic —

amb amor es com servi millor a la companyia y a si mateix.

"¿J\lo fracasen els honrats?

"lïies alguns de vosaltres, ferms en la vostra, esteu a punt de replicar-

le: 'Tot això va molt bé pels Estats Units, mes a casa nostra Ja es di-

ferent. Y si no, aqüi teniu el testimoni del gran número de persones

nonradissimes que han fracassat en els negocis, exemple que no sembla -

pas apoyar la vostra teoria d'humanisme en els negocis'. Si, es cert

~vos responc Jo- que molts bons han fracassat en aquest camp d 'activi—

tats humanes; mes aquest fet no es necessàriament en si un argument en
contra de la meva teoria.

T_En primer lloc cal distingir, y hem de convenir en que bo y honrat en
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un cert sentit anticiuat de la paraula -es a dir, bb y honrat passiva —

ment, egoistament casi- no sols no son sinònims de humanis'ta en el sen-

tit nou, social, que comensem a donar a la paraula, sinó que ben sovint

fins.resulten antinònims. •

"No tothom serveix pera negociant.

"En segon lloc -y aquesta es una raó de pes- hem de recordar què'l negcD
cl, contrari a lo que molts creuhen, es a la vegada un art y una cien —

eia, y no quelcom que tothom pot fer sense estarhi preparat y sense te-

nirhi vocació. Probablement el noranta per cent dels bons que han fra—

cassât y estan fracassant en el negoci, ho deuhen a sa ignorància de -

l'ofici, a sa manca de geni pels negocis, si no ho deuhen a sa indolèn-
cia y falta d'energia. Tenen probablement, els tais, el temperament sejn

timental, què'ns hem acostumat a anomenar d'artista, de poeta, de lite-

rat, etc., -son esperits contemplatius; y'l negoci, tot ell moviment, -

tot ell acció, tot ell lluyta, tot ell trasbals, tot ell sagacitat, vol

diligents primer que tot y rebutja'ls contemplatius. Aquests s'erren de

camí al ficarse al negoci. Altres camps més apacibles resultarien més -

apropiats y pròspers pera ells.

"Encara no vos convenso.

"(ïïes encara després d 'haver fet dispensacions per lo que vos acabo de -

dir, de oue'1 ser bo en el sentit ortodox y vell no vol dir necessària-

ment ser un amador real dels homes y de que un dels requisits d'èxit en

el negoci es 1'estimarlo, el tenlrhi vocació; -després d'haver acceptat

.aquests dos punts- quedaran segurament encara senyals d'escepticisme en

les ments d'alguns de vosaltres, y vos resistireu potser a convenceus -

del tot de que en la pràctica dongui sempre bon resultat el partir d e -
ia teoria de què'l negoci tingui o hagi dé tenir entranyes.

"Els mals d'avuy demà seran eliminats.

"No hem d'oblidar que nostra societat, brillant com es en molts respec-

tes, es en altres grossament deficient, y ses imperfeccions produeixen

roalajustacions socials oue fan en molts cassos impossible l'èxit del njs

Qoci amb entranyes -no tinc inconvenient en reconèixer això. Mes aquests

fnalajustaments- qu'en altres pobles son Ja' molt petits y insignlficants-

aniran mlmvant en nombre y en importancia a mida que anem caminant en —
vant, alxis que més rigids principis ètics vagin dominant en tots els -
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camps d'activitats humanes; y això, dlguemho de passada, es obxa de —

tots y de cada hu. Els mals d 'avuy seran demà eliminats: ¿no ho creyeu

vosaltres aixís? Avuy la manca d'educació adequada es sovint suplerta,

en els negocis, pel desvergonyiment y per la carència d'escrúpols; mes
demà, quan major educació existeixi y l'immoralitat no's necessiti pera

suplir faltes de preparació, aleshores el triomf en el negoci serà ind_e

fectlblement del més alert y del més socialment amorós -del mellar cri_s

tia, en un sentit ample y modern.

"filés negociants honrats de lo OUR vos penseu, triomfen.

"lYle penso qu'en aauesta qüestió, ens inclinem més a buscar bons entre'Is

fracassats y dolents entre*ls triomfants, que a ferho de l'altra manera.

Gireu la vista cap als negociants de vida pròspera, y estic segur de que
podreu descobrir fàcilment entre ells un nombre més important de lo que

sospiteu, d'homes eue a sa llestesa y habilitat uneixen els principis -

ètics més acceptables. Fins Jo mateix vos podria ara citar noms de ço—

merciants a qui he conegut més o menys, y que molts de vosaltres també

coneixeu, què's troven en aquestes condicions. Tal vegada algun d'a
quests negociants m'hagi estat escoltant aquesta nit, y hagi trovat que

la tesis que estic.defensant es cosa Ja molt vella y qu'ell ha tingut -

present .tota la vida en sos negocis. Als Estats Units, a la gran terra
dels negocis -pals d'altra banda molt calumniat per raó de les immoraLl

tats de les grans corporacions,- hi ha milers y milers de negociants, -

alguns d'ells ben importants, que basen el negoci en un esperit de se£

vey social y que troven, com Ja s'ha dit al principi, que per aquesta -

raó el negoci es una gran font de goigs; ademes d'una font d'ingressos

considerables. Com se desprèn del texte americà qu*he citat més amunt,

B! negoci es allí una mena de sport al qual homes y dones se llensen am

passió, una mena de foot-ball que, com aquest, se va purificant de mica

en mica del brutalisme que pugui contenir. Y's llensen als negocis aque
lla gent més pel Joc en si y pel goig del triomf que per l'afany de di-

ners. •

"Vosaltres Joves negociants...

Vosaltres, Joves negociants, esteu destinats a posar a prova el prin-

cipi que vos estic anunciant. Equipeuvos bé, apresteu totes vostres —
energles, y veureu com no pot fallar. Y havent trevallat y triomfat d'_a

questa manera, vos haureu fet mereixedors de tanta consideració y estl-
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ma com el millor home de carrera.

"El bon négociant es avuy el gran patriota.

"Nostra terra necessita ara negociants que sàpiguen sortir triomfadors

de la lluyta. El bnn négociant es avuy el gran patriota, com ahir ho -

fou el bon guerrer. Les nacions antigues estaven fundades en.la guerra,

en la conquesta y en l'esclavatge dels vensuts; mes les nacions lliures

d'avuy tenen per base més ferma la producció y'I.negocl, y no'ns estra-

nya oue la causa més freauent de les guerres d'avuy, entre nacions, si-

gui el negoci y 1'expansió nacionals. Y es que la riquesa d 'una nació -

la constituïa ahir els esclaus, els resultats d!una conquesta militar;

avuy el negoci organisât, el trevall lliure, es la primera font de ri—•

quesa nacional: això es un lloc comú. La major part de la cultura d'una

nació depèn avuy, directa o indirectament, de la bona marxa dels nego—-

cis d'aquesta nació. La riouesa nacional es la nodridora -la dida, si -

no la mare- de la cultura d'una terra. L'honorabilitat y el valor soci-

al dels negociants triomfadors se veu ben clara al Nort Amèrica, hont -

els Carnegie, am ses fundacions y deixes, son una veritable providencia

pera la cultura nacional.

"L'esperit d'humanisme ha de permear el trevall de tota mena d'homes -

honrats.

"Tornant al punt central d'aquesta conferencia, deixeume repetir aquí -

que no es sois en els negocis que 1'esperit d'humanisme ha de portar al

triomf y a la Joya; sinó que lo mateix ha de passar, y passa en reali—

tat, amb els afers de l'advocat, del mestre, de l'estudiant, del politic,

del metge y de tot membre conscient y sa de la societat. Aixis, per ex—

emple, el mestre que més y millor trevalli en sa tasca amb un fi ètic -

en vista, amb consciència y amor, ha de ser a la llarga el de més èxit,

el més volgut y'l més honorat.

"Nostre caràcter té de ser integral.

"La nostra personalitat està massa fragmentada. A casa som uns, entrefls

amics uns altres, al carrer uns altres, a 1'iglesia uns altres y en els

negocis encara uns altres. Y pera cada una d 'anuestes ocasions tenim -
uns principis, una moral, un modo de pensar y un modo de fer diferents.

Això es fals; nostre caràcter té de ser més integral. Nostra filosofia,

nostra ètica y nostra religió, ens han de portar a una conducta cons—
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tant y consistent per tôt arreu. La filosofia de la vida té de* ser una

pera cada individuu y ha d'imperar sobre tots els actes de la vida d'a-

ouest Individuu, inclus els negocis. El negoci té de ser una cosa homo-

gènia y contínua de filosofía, moral, religió, etc. Lo que estaria mal

fet a casa, ho està també a la casa de comers. El negociant pare de fa-

milia ha de seguir a .la oficina la mateixa moral que segueix.en la llar.

El négociant ha de ser el mateix idealista del cercle d'amics o del cejn

tre social.

"Espanya... problema d'ètica.

"A ma humil niñera de veure, la crisis actual d !Espanya es en el fons -

una crisis d'ètica, que Ja'ns ve de lluny. Perqué hem perdut de vista -

certs principis fonamentals, eterns, sense'ls quals es impossible tot -

progrés en una societat regida per ideals de Justicia, la política s'ha

corromput, el bé nacional s'ha postposat al bé individual, els interes-

sos de la cultura s'han postergat y tota la economia nacional ha defa—

llit.

M>La victorià serà del més pur'.

"Cal que tota la vida nacional s'assenti sobre sanes bases ètiques, si

volem que ella se vigorlsi y sigui lo que té de ser. Aquesta es tasca -

individual tant com colectiva. Que cada hu de nosaltres se vigili a si

mateix y's fassl càrrec de sa propria conducta. Fomentem la cultura in-

dividual, en comptes d'esperar què'ns vingui de fora una regeneració, -

donada per mans agenes. Pensem, meditem, estudiem; ajustem nostres ac—

tes a la raó, en comptes de deixarnos guiar per l'instint cec o per les

solicltacions exteriors; perseguim avants que tot un ideal de moralitat.

En aquests moments critics per que estem passant aquí a Catalunya, ne —

cessltem cada hu de nosaltres un acte sobirà d'energia en aquest sentit.

Sent la prosperitat econòmica la base de la cultura en lo social, es a

vosaltres, Joves negociants, a qui cal empararse primer d'aquest missa_t

QB, segurs de que aqui, com en altres llocs, la victorià serà del més -

pur."

Conferència pronunciada per Heladl Homs.al CADCI, dins del cicle d'Edu-

cació Civil, el 12 de novembre de 1910.

("Revista Anyal", 1911, p. 45-60) . .
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EL FET DE LA PERSONALITAT

"Es ben evident que la teoria de Íes seleccions es anterior al seu lluïs

tre preconisador dels temps moderns. Probablement, 1'esglay que va pro-

duhir la seva científica enunciació fou degut a que la regla qu'esmenta
l'Emerson de oue 'en cada trevall del geni hi reconeixem els propris -

pensaments rebutjats' va tenir aqui una aplicació magna. En veritat, qui

gosa dubtar de que en aquell món clàssic de filosops y savis s 'hi perfi

lava clarament la idea de que la naturalesa progressava més per un tre-

vall constant de depuració oue per la creació espontània de les formes

existents? Les primitives doctrines de la transmigrado de les ànimes -

ne son una bella mostra. La teoria o filosofia atòmica dels antics epi-

curis n'es un'altre. Com es possible que l'enteniment humà no s'hagués

endevinat a si mateix en el curs de les centúries? 5.1 hi ha qualque en-

cadenament màgic entre la. mentalitat d'un inspirador dels Vedas y la -

d'un Darwin es Justament aquest: la perpètua selecció y la seva virtut

operativa. ,

"L'home primari contreu el seu seny pera encabirhi la monstruosa conce£

ció d'un comensament soptat. Per ell la historia es un registre d'ins—

tants idèntics repetits am la mateixa absurda ineficacia desde oue '1 -

primer de tots va produhirse per virtut d'una voluntat providencial.

L'home dúctil prefereix esmunylrse per les vastes sinuositats de les rrt£

dificacions, computant el fet am l'idea, retrovantse a si mateix en ca-

da obgecte exterior com si la conciencia de que se sent dotat fos la

pauta hont l'armonía universal vol empremptar els moments de la vida de

cada cosa pera reconeixers una per demunt del desori de notes variades
y rejovenir-se en essència mentres el temps se fa vell y les formes s*e¿

vaheixen y retornen am noves adicions y empelts d'immortalitat.

"L'enteniment del home vagant per aquest món infinit qu'es una extensió

d'ell mateix havia d'ésser mantes vegades víctima del vèrtic oue cau

com a penalitat demunt d 'aquells que confonen la poderosa rotació planer

taria am un bògit de viciosa y insignificant circunvolució. Per això

l'home va sentir necessitat d'orientar la seva agulla d'acort am l'eix

de la terra y de crearse una subconciencia que destruint l'irritant es-

tatisme del temps y del espay el transformés en una escala de relacions

matemàtiques les quals determinarien la seva situació històrica y geo—
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gràfica, es a dir, la perspectiva y retrospectiva que presentava l'infi

nit envers l'home, prenentlo a n'ell com a centre necessari. Aixls com
la naturalesa se reconeix una en l'home, també l'home se reconeix un a

travers de les incontables generacions y aquesta mateixa unitat revertJL
da li. serveix de distinció, d'element fraccional, de relació de la ex—

tensió. La unitat percebuda en aquesta doble faysó com a qualitat absor_

vent y com a proprietat desintegrant es la consagració del acte present

com a eficient colaborador de l'acte continuu; es, per dlrho en poques

paraules, la expressió de la existència concreta. Per això els qui com
Pitàgores han pres per punt fonamental la unitat divisora han hagut ne-

cessàriament de buydar les llurs conclusions dins d'un concepte d'uni—

tat total; y els qui com Xenofanes han percebut un tot indistint han ha

gut de concloure que '1 tot es la sorna de les parts o de les unitats di_s

tintes.

"Aquesta aparentment inútil tautologia té un obgecte: el de dirigir 1'_a

tenció envers el fet significatiu de que 1 'home inclogui dins d 'un sol

concepte d'unitat la idea del tot y la de la part. Plotinus, l'oracle -

de la sàvia doctrina de la Emanació, Ja brega ab aquesta semblant defi-

ciència de les nostres facultats determinadores. Perquè si perciblm di¿

tintament y clara un tot y una part no tenim un concepte independent

per cada cosa? Es què'ls lliga una existència única. Com deya el mateix

Plotinus, es la proprietat de cada principi l'engendrar això què'l se—

gueix y engendrarho en virtut d 'un poder inefable el qual se pert en si

mateix. Y per aixa ens es possible la idea de una continuació y no'ns ho

es la de un comensament o una fi; per això ens es possible la idea del
infinit y no'ns ho es la de una limitació o un trencament.

"Els antics ho digueren una vegada per sempre: Natura non facit saltum,
la naturalesa no fa salts. Desde aquell instant la idea de la evolució

orgànica no podia restar immanent y havia de passar del estat d'inspira
ció o sugestió al estat de verificació en que Darwin va colocarla. Ab -

ella se fa passible la comprensió de la vida y la seva varietat pollfor_

me. Destriarem els raigs del sol, sotjarem l'acció individual de cada -

un d'ells, però no lograrem may separarlos del conjunt. No conseguirem

ni mentalment fer abstracció de les relacions vitals inherents a cada -
cosa. El mes minúscul bri d'herba que gosa apuntar demunt la superfície

°el planeta, es una malla activa y substancial d'aquesta gamma infinita.

Enclou en si el tot y s'enclou dins del tot recíprocament. Per això —

l'home considera aquell bri d'herba com a una unitat, car veu en ell el
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cumpliment y el cuTiplidor de una necessitat trascendental perqué '1 Jud^i

ca en ses relacions am la vida total que son la Justa mesura del seu va
lor actual. Es un esquitx d'existencia que posa en expectació a totes -

les altres formes vivents, car no es solament la continuació per virtut

d'una insòlita forsa hereditària, sinó també la expansió per l'adapta —

ció del medi. Se desprèn del mateix fet de la seva existència el de que

com més pura sigui la forsa embrionaria y més dèbils y propicis trovi -

els elements assimilables més activa serà la seva virtut vital fins oue

a forsa de sufrir y d'acomplir el procés constant de la selecció .devin-
drà un Jorn l'orgull de la naturalesa.

"La selecció es la eterna y laboriosissima condensació de la inteligen-

cia universal. Totes les adaptacions poden relacionarse am ella; lo que

manca averiguar.es si totes s'hi relacionen forsosament. L'adaptació es

tant sols una fase del gran procés y cal no confóndrela am l'adopció, -

qu'es quelcom arbitrari y estrany als fins de la selecció. La nostra m£

nistica concepció de la naturalesa no'ns permet separar l'efecte defin_l

tlu de tota adaptació del obgecte intrínsec de la. selecció per aparent

que sigui el fet de oue aauells efectes sovint se manifesten en sentit
contrari o regressiu, Malgrat la Inflexibilität de les lleys, la vida -

se mou dins d'elles en una incessant fluctuació; mes, malgrat totes les
Intermitències, el pas de la lley se'ns manifesta ab una progressió in-

falible envers un sentit determinat y totes les fallides oue notem en -

el curs de les seves aplicacions son altres tantes manifestacions de -
lleys inconegudes, l'existència de les auals no perjudica la intuïció -

perfecte de la lley fonamental.

"Desitjàvem no més consignar el pas de la lley de la selecció pera reljï

clonar la infinita varietat de la vida am el fi últim de la naturalesa.

Ella anirà desplegant les seves forses secretes pera enrobustir als

sers que secondin els seus fins utilitaris. Ella cerca unitats que la -

representin y quan les trova li plau confrontar les unes am les altres
per veure si del topament o de la conjunció n'eixirà una nova unitat

Que desenrotlli tot el llur poder superadicionat am qualitats insospita

des. La naturalesa multiplica dividint, però cada fracció es un progrés,

un complement més perfecte del tot y per lo tant més vitalment lligat -
am aquest tot. Ella obra la via, y dona l'Impuls, y confirma sensible—

Tient a cada nou"avenç què'l millor camí per viure la vida total es viu-

re la vida proprla, y la millor faysó de devenir universal es adaptar -
al propri ésser tot l'univers.
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"Cal remarcar que l'estat d'ésser adaptador o adaptable es dependent en

la vitalitat del ésser. Es contingent però no voluntari. No es tan per
obra d'afinitat y repulsió com per efecte de superioritat y inferior!—

tat. El diamant resisteix l'acció-del foc quan el carbó simple de què's

forma hauria sigut fet cendres cent vegades. La depuració, el trevall -

secular de la naturalesa, si no altera la essència, transmuda les qua^i

tats, perfecciona. Fera arrivar al climax del ésser no n'hi ha prou am

existir: cal persistir, es a dir, permaneixer, perseverar en la solució

de vida que's resol en la cosa. Cal, com se diu propriament, viure.

"Y aquest es el do suprem de la personalitat. Sota la besada poderosa -

de la natura hi viu tot, fins lo aparentment estàtic, el poder aflictiu
de la inèrcia. Però la personalitat es no més la part positiva de la n_a

turalesa y es en conseqüència la emmotlladora y adaptadora de la part -

restant. Es l'astringent poderós que consolida en si y lo oposat a si.

S'assimila tot lo existent y tot alena a travers d'ella. La personal!—

tat es un doll de vida que devalla del infinit y féconda les entranyes

xorques. Es lo oue perplexa els esguarts y posa les penses en activa

fermentació. Es la llum nue fins en la seva ausencia deixa reverberaci-
ons pera que no paguem concebre la foscor absoluta; es l'impuls cu 'est_a

bleix el moviment y quan es lluny encare duren els seus efectes màgics;

es l'afirmació que al passar escampa emanacions que no deixen rebrotar

la negació no més quan va articulada per un altre afirmació més clara y

més directe. Es la unitat rodolant demunt la superficie de les coses y

Bngrandintse com una bola de neu, somantho tot a si mateixa, devenint -

al cap d'avall la representació del tot en un conjunt breu y tangible.

"Recomensem. L'home es al cap de la línia ascensional o al fi de la li-

nla descencional. Tan es que l'home representi l'ascens com el descens

de la naturalesa. El fet es -ningú podrà negarho- que l'home es el dar-

rer mot d'aquesta natura que parla en les seves obres, la darrera fòrmjj
la d'infinit condensat, el més sollt epitom de l'acció universal. La se_

va inteligencia es el blanc de la finalitat que impulsa als més remots

objectes; sembla un punt cèntric envers el qual apuntessin tots els re-

flectors de totes les llums. L'home no es pas una limitació del poder -

de la naturalesa, car no es un poder estrany a ella ni tampoc la seva -

obra definitivaj es emperò la seva sinopsi més complerta y la seva es~

Pressió més atrevida.

" això no'ns cal recórrer a l'antropomorfisme, ni ascriure a l'home



182
atributs imaginaris pera dignificar la espècie. L'home qui sotja el pas

dels estels y heu esment de les més secretes gestacions no es una cri—
atura providencial eixida del caos, sinó un punt matemàtic que clou un

cercle portentós. Ell ho sab qu'es el centre de tota relació y coordina

ció y que si may fos expelit del planeta el món restaria un amalgama iji
coherent y absurda. Ell es la mesura providencial, la computació inequí

voca, la recreació de tota cosa. Vulgueu veure l'home en lo qu'es y lo

que representa: es una contracció de l'univers, representa tot l'uni —

vers, car sense ell l'univers no tindria conciencia del propri ésser. -

El seu destí es el gradual domini de la vida per la vida. L'home excedi.

rà la seva excelsa representació com menys l'infinit s 'hagi de contrau-

re pera encabirse en ell. D recíprocament: les potencies del home s'ai-

xamplaràn com més cooperi am la lley de selecció, es a dir, com més vo-

luntàriament y directa copsi y s'assimili l'acció intrínseca y extrins£
ca de les coses. PHés clar: com més comers hi hagi entre l'home y el tot,

més total y perfecte devindrè l'home y més humé y perfecte devindrà el

tot.

"No's pot concebre com hi ha oui's rendeix al pessimisme y a la fatali-

tat en una vlca d'esplendor y magnificència com la nostra. Voleu dirme

quins son els defalliments de la molècula que trevalla obstinadament al

compàs del temps y de la lley vencent totes les contingències y resis—

tendes, acomplint una modificació, executant implacable la preconcep —

ció de forma y contingut que va establirse en lo remot de les états am
un pías Justament determinat pera passar a la categoría de realitat cojn

elusiva? Y l'home, el món organisât, qui entra en la combinació univer-
sal en calitat de forsa positiva, que-ha d'entendre y ferse responsable

d'una dinàmica trascendental, qu'es la soma y resultant de totes les se

leccions, l'home's deixa trontollar per les indecisions, y fa marrades,

y exaspera y provoca als elements ab queixes y planys d'esclau irre

dempt! Agullonemlo com a un covart. Dlguemll qu'ell ha rebut la repre—
sentacló total del univers y que ha de cumplir la recíproca si vol que

l'acció que l'ha produït sigui complerta. L'home ha d'encomanar a tot -

i'univers la seva representació. L'home ha de personalisarse en l'infi-

nit, ha de fer sentir la seva presencia en lo més íntim y remot de la -

naturalesa. Ha d'ésser difús y compacte a la vegada, ha de voler tastar
de tot y que tot tasti d'ell, ha d'expandirse y concentrarse en un con¿

tant aspirar y respirar que posi en Joc tot el poder de la naturalesa.
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"Això es viure y progressar, això es tindré personalitat, iïlostreuli la

cosa y el món us dirà el seu nom. Quan un home cumplert fa ressonar

aquí les seves petjades els mateixos estels se fan ensà y enllà y la -

terra s'allargassa pera oue les seves accions prenguin volada. L'home -
eauilibrat -el gran home- estableix tot seguit de nàixer relacions am -

l'infinit. Per ell hi ha un sol moment d'existència: la eternitat. Y

aquesta eternitat es are. Y en aquest are hi esmersa tota la virtual!—

tat del seu ésser. Es aixis com les seves accions devenen grans, fent -

respondre cada una d'elles al sentit més Íntim y més pur de la seva à ni

ma. La qualitat d'ésser sinceres, d'ésser estrictament personals, fa

que aquestes accions responguin al sentit intim de l'ànima universal y

s'incloguin per si soles en la cadena de la immortalitat.

"La personalitat se té però no s'obté. Es un do massa poderós pera po—

guerse comprar ab estalvis y privacions. Es com la inspiració poètica,

com la intuïció científica, com la forsa muscular: no se'n pot passar -
assignatura. Però lo mateix que aqueixos altres dons, el qui la té ha -

d'exhibiria, li sortirà enfora per humil y timit que sigui. Generalment

se revela en la tranauila resolució que acompanya els actes d'una vida.

Prescindeix de les regles convencionals, de les condicions externes y -

del parer dels homes, contra el qual gayrebé invariablement se manifes-
ta. La personalitat es la inspiració de l'ànima individual aplicada als

actes comuns de la vida. No li costa cap esfors mantenir un principi, -

car aquest dimana de lo més pregon de la seva naturalesa y no es rés —

postís ni emmatllevat sinó una derivació algebraica perfectament rever-

tible. Avensa gens embarrassada ab el volum de la proprla grandesa y
may se plany de que al seu pas hagi tirat tanta cosa per terra. La puré

sa dels seus actes li dona un poder irrefragable y impregna el clrcumam
blent d'emanacions que anastessien als febles d'esperit, als objectes,

al mancats de distintius personals. La personalitat obrant per compte -
propri no devalla may al nivell comú ni passa el perill de l'absorció.

Es com un sol que llensa resplandors sense cap extorsió y que a tot lo

que cau dins de la seva òrbita l'obliga a giravoltar al seu entorn y a

viure de la seva llum.

"No podem triar entre Ptolomeu y Copernic. L'univers va trovar el seu -

centre avans de^ que nosaltres vinguéssim a pendre esment de les seves -

Heys, car de trovarlo o no depenia la seva existència. Homes hi ha

aquí en la nostra terra que cerquen llur centre lluny de si y als quals
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la llur desorientació els incapacita pera tota acció positiva.. Aquests

se despullen dels seus atributs d'home pera poguer ésser com els altres

o com els altres volen nue siguin. Porucs, am l'esguart extraviat, sot-

Jen els moviments y els Judicis dels altres pera enmotllar la llur acti

tut al gust del amo. lYlay consulten el llur interior, ni escolten la veu
secreta qui'ls hi diu que tot el món està en ells, que s'ha d'ésser fi-

del a la propria condició y qu'hem de lluytar am els instruments nos—

tres y no am els dels altres que son precisament destinats a comba
tre'ns. Es de miserables degenerats això d'evitar la topada passantse a

l'enemic y es de Justicia que aquest els tracti com a esclaus despreci-
ables. Pero no'ns espanti el nombre dels esma-perduts per considerable

que sigui. Aquells qui ronden pels boulevards freturosos d'amagar la
llur divina procedència o s 'arrosseguen per les catifes dòcils al fuet

del llur senyor, embadalits tots am lo foraster, contents de passar per

lo que no son, no s'estalviaran la topada oue'Is llurs càlculs creuen -

haver defugit pera sempre. La naturalesa no tolera la reproducció de

semblants paràssits y seran llurs propris fills els qui els escupirán -•
la cara. Aquest exemple se repeteix cada dia a tot arreu del planeta y

la seva esborronadora freqüència hauria d'haver escarmentat a tots els

pobles y a tots els individuus contra tota falsificació o apartament

del propri caràcter. Precisament es aquesta major o menor forsa de re—

versió lo que determina el valor de la personalitat ancestral, o reci—

procament -com diu En Darwin- determina si les variacions o modificaci-

ons ulteriors son de consistent durada. La naturalesa perpetuisarà per

demunt de l'albir dels homes totes aquelles qualitats que més responen

al seu avens y consevació. Y els qui hem portat una vida de promiscu!—
tat y pecadora tolerància durant successives generacions ens trovarem -

al cap-d 'avall desmembrats de la cadena reproductora y repudlats pels -

principis puritans dels nostres fills.

"No cal que cantem a l'home si aquest home ha de representar una massa

plàstica y no una sorna d'unitats de representació específica. Desde'1 -

moment que l'home es, cregueu qu*es necessari al fins de la seva exls—

tencia el que ell actuï demunt de les coses y no que sufrelxi impassi—

ble l'acció de les coses. Y pera que l'espècie progressi convé que tôt

individuu cuidi de sentar la base de la seva diferenciació envers els -

altres y no els-punts de coordinació y identitat què'l subjectin a les

Heys fatals de la massa. Convé a la nostra vida, com l'ayre què'ns no-

dreix, el que copsem y intensifiquem Iß nota d'antagonisme qu'es la pri
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mera revelado del esser Individual o proprl quan ens travem en presen-

cia d'un altre esser calificat pera la lluyta que hem vingut a consumar

sobre la terra. Convé que siguem uns rebels y inconformats tota la vida

si no volem caure en la baixesa del esclavatge. Convé que la nostra es-

comesa sotragui a tota la humanitat y que ningú pugui ignorar la nostra

presencia y que embestim am fermesa encare que 's confabulin en contra -

nostre totes les divinitats de totes les mitologies. Sols aixis podrem

cantar la representació del home, dret demunt la seva roca, de cara a -

la timba, escoltant com un etern Fltàgores 1'armonia de les esferes. -

Ell no necessita doblar el pas, ni cercar am la brúixola a la mà la ca-

pital del món. La terra que trepitja es la unlnca terra santa, la que -

dignifica am la seva petja y ennobleix am el seu trevall. Sense mourens

del nostre tros no'ns cal més què'l constant exercici de la nostra vo—

luntat pera posar el Jou a totes les providencies que disposen les suc-

cessives metamorfossis y fer que aquestes responguin als nostres fins -

utilitaris. L'home, l'èmul del gran Locke -el pare de la filosofia expeï

rlmental- qui dorm en tranquila ignorancia respecte de hont ve y ahont

va y no cerca rés més que cooperar am la vida general posant a contribu

ció totes les seves potencies; aquest esser extraordinari incapàs d'ex-

ceptlcisme y fallides qui fa sentir tota la seva forsa èpica y am la -

constància de l'alga perfora la roca y representa a la fi un agent natu

ral de gran vàlua! Aquest es l'home representatiu qui parla per tota la

humanitat y la obliga a declarar que la orientació qu'ell marca es un -

progrés y que convé seguirlo.

"Jo no sé si aquest exemplar d'home es possible a casa nostra. Una ço—

lectivitat que te caràcter proprl y l'amaga, un poble que està en dup—

tes respecte a si's conformarà o no a ésser lo qu'es, una conciencia na

cional que sembla que hagi hagut esment d'una gran errada de la natura-

lesa que convé corretgir no pot pas esser una sorna d'indivlduus capas —

sos de deixar la llur marca personal en la factura de les clvilisacions

esdevenidores. Si tenim en compte el migrat us que fem dels nostres —

atributs diferencials pera afirmar la vida en una forma més y lo properi

sos que som a valemos del verb y elements d 'altri pera manifestarnos -

al reste de la humanitat, travarem esplicable el que hi hagi qui cregui

Que'l llevat de català que li ha tocat per herència es un article nega-
«

tiu que dificulta el seu accés a la humanitat. El que un esser aixis se

senti isolat y distanciat per abims del reste dels homes es un senti—
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ment molt posat en raó. A n'aqueix monstre li escau que digui que vol -

ésser home avants que català. Essent fruyt de l'aberració 11 escauhen -

totes les aberracions. La humanitat y la personalitat de un poble deu —

hen estar en relació molt directe si hem de Judicar per Catalunya, hont

una y altre estan en estat incipient. Y el llur paralelisme ens el con-

firmarà la comparació de Catalunya em els pobles directors de la human!

tat que son are, com en tot el curs de la historia, els pobles que més

culte han rendit a la llur personalitat o nacionalitat. Es ver que aquí

fa sigles que fem de comparses innecessaris, llogant el nom, la màscara

y l'hablllament pera concorre, al mercat universal a xopluc de la respojn

sabilitat del vehl, coneixent a l'home cumplert no es més que per refe-

rències, ignorant el valor de la personalitat, practicant durant sen —

gles generacions un atentat constant contra la vida general al cohibir

en lo més reculat del nostre ésser amorfe totes aquelles caracterlsaci-

ons què'ns son propries y les ouals, seguint les lleys naturals, haurí-
em d'expandir y fortificar car son lo més noble cue tenim y en cert sen_

tit son la nostra única vida possible. Peraue es aquesta la situació, -

es per lo què's fa difícil compendre el valor de la personalitat. No'n

tenim exemples, ni'n coneixem el tipu. En realitat estem tant lluny de

possehir aouesta forsa individual que quan veyem una manifestació cata-

lana misericordlosament tolerada diem que Catalunya avensa. Avensa am -

l'aquiescència del enemic qu'es com dir que va dret al precipici. Si no
visquessem tan lluny de nosaltres mateixos sabríem que tot allò que

no's guanya desde la oposició y per imposició de la propria forsa nu'ns

ha de fer cap profit y es al cap-d'avall el regoneixement explícit de -

la nostra impotència. Dugués potencies veritables se retopen francament

Y se mantenen l'una enfront de l'altre en constant beligerancia. Quan -

se tolera al adversari es què's considera que Ja no ofereix cap perill.

L imperialisme català! Valenta frase en boca d'aquells que s *hl encamjL
nen a travers de detestables humiliacions y conxorxes polítiques! Cata-
Unya avensa per ells: avensa envers la seva degradació y obliterado.
° us dic que la personalitat no pacta, ni tranzigelx, ni necessita —

optar aquesta o aquella actitut. No -necessita captar misericòrdia, ni

Jar oportunitats, ni imposarse com un malfactor per sorpresa y a xo-
Uc de la fosca. Sempre la veureu1manifestarse d'una faysó rectilinia

•Lament la intranzlgencla com a base del seu ésser. Sempre la veureu
e y reviure a travers y malgrat totes les circunstancies desfavora-

S* Sempre la veureu ressorgir indomable, segura de que ella dona va-
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lor y adjectivitat a tota forma de vida com si fos el noumenon que cer-

caven els vells fllosops, la secreta virtut que Informa tot fenomen y -

tot progrés social y natural. No ha de viure y reviure, si es pura vita
lltat? '

"'Nosaltres aixequem la pols y després ens queixarem de no veure la —

perspectiva1 deya En Berkeley. Uns quants segles d'inanició y pusilani-

mltat han entumit les nostres facultats y, com a les aus casolanes, de

tan no feries servir les nostres ales Ja no responen a la llur utilitat

natural. Com una esperança lluminosa els poetes evocaren en un moment -

suprem la nostra ingénita personalitat y trontollaren els nostres sent¿

ments els quals obehlnt a la lley inalienable sentien la força de rever_

sió furgant per les entranyes nostres. Però'l clam se pert y la nostra
nacionalitat esdevé fossllisada en una darrera temptativa a reconquerir

la vida plena. Ferò avans no s 'estingeixi la veu redemptora ens caldria

meditar què serà de nosaltres quan haguem perdut la nostra significació

de catalans. ¿Ahont ens retrovarem? Ens conformarem a descompondre la -

nostra ànima y a oferir la seva evanescencia al no-rès en tribut a la -

seva oualitat d'inefable? iïïireu oue manca no més una petita aleació de

la péndola! üHireu que la nostra indiferencia d'Imbècils ens predisposa

a la mort y a la extinció y no a la reacció y a.la vida!

"Responsabilitat es un derivatiu de personalitat. No hi ha cap valor

real que no tingui un terme de computació. Som lo que volem ésser. Om-

plim -la nostra biografia d 'accions nostres personals y responsables o -
fem d'ella una parodia simiesca y barroera de les accions dels altres.

Als qui parlen d'universalisme com si la catalanitat fos incompatible -

am 1'universalitat els hi hauríem de fer dir a auina latitut comensa
l'univers. Els hauríem de fer adonar de que la data en que Catalunya dê s

apareix de la historia universal es Juctament aquella en que va perdre
domini de si mateixa, la data en que desaparels la seva personalitat p_g_

litlca y renuncia a tota responsabilitat clvilisadora. Desde aquella ho
ra trista el nom de Catalunya no ha tingut altre valor que l'històric,

V'ls catalans, com a tais, som Igualment absents del progrés de les

états modernes com de la permanència de les injustícies socials.

Catalunya no hi es reconeguda en el concert universal perquè tampoc es

reconeguda entre nosaltres. Y Catalunya vol que la seva veu ressoni pejr
que té molt y molt pera dir. La seva plana es en blanc, la seva obra es

Quan la exposem als quatre vents el món se quedarà meravellat
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de tanta riquesa. Per això ens cal rebutjar tota sofisticació del nos-
tre caràcter y ens cal servar la identitat personal en aquell sentit fi

losòfic que fa de l'alga la identitat del oxigen y l'hidrogen. Pera —

què'l món s'enriqueixi am la nostra eflorescencia cal que la nostra com

posició sigui pura y que anem a.lo més pregon- de la nostra ànima a cer-

car allò que volem mostrar a la humanitat expectant. ÍYlireu com En Diego

Ruiz anuncia el (manament de la Nació: 'Sigues ben be tu! Tu y no un al-

tre! Tu mateix! Feste la lley! Sigues una voluntat, un poder, un destí!'

Âm aquesta base incommovible podem entrar en la lluyta universal, el re_

sultat de la qual En Spencer bateja amb inspirada concisió: 'la supervi_

vencia dels més adequats'. Si ens divorcien de la lletra del manament -

som derrotats per endevant y aquells qui lluyten ens absorveixen y ens

fan servir de trinxera. Y si no, digueume: quin profit n'ha tret Catalu

nya d'haver parit .am dolor aquests genis que s'han produhlt en llenga -

forastera deixant oue la proprla degenerés a un lamentable estat de bajr

barisme? De què li valgué a la catalana terra l'haver donat a la humanal

tat dos talents de la categoria d'En Vives o d'En Balmes si durant tota
la llur vida varen despreciar ostensiblement la inspiració etnogenèiica

que devallant a travers dels segles freturava un orgue d'expressió dl —

recte pera mostrar al món la gran potencia de la rassa? Què no haurien

sigut aquests homes si fidels a la llum original que partia del centre

de l'ànima llur s 'haguessin ofert a condensar en formes de pensament -

l'element nuüritiu de la conciencia popular en sengles centúries d'iso-

lament; si haguessin portat al mercat universal revestit am l'armadura

dels llurs coneixements el substratum d'aquesta filosofia del seny qu'es

la subestructura del caràcter català y la causa primera de la seva re —

sistencia? Y are, digueume: Qui parla dels llurs sistemes? O millor dit:

aont son? Es ben bé que aquests genis patien del greu mal de no creures

dins del món si romanien dins de l'ànima llur; patien d'aquest mal qu'es
el nostre mal genèric de creures que la llur nacionalitat destorbava —

l'assoliment de la normalitat. Conseguiren lo què's proposaren: es a -
dir, no discreparen de les tendències vulgars de la època, feren feyna

mansa y descaracterisada, no foren cap nota discordant. En un mot: eren

genis y volgueren passar per mitjanles.

'Al costat d'aquests dos noms, En Llull es una potencia qui va presentar;

se am desentonacló de barbre y per aquest mateix fet va esbadellar una

albada nova. L'historia de la evolució humana's trencaria si's volgués
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prescindir d'ell. Y es evident que aquí, a Catalunya, En L·lull no es s£

lament la pedra angular de la nació antiga sinó que li escau un lloc -

preeminent en la formació de la nova nació .esperitual. Aquella agressi-

vitat franca, oberta, que corre de cap .a cap de les seves obres es la -

estridència que caractérisa als qui se senten fortificats dins de si ma

teixos, la tranquila possessió de la propria ànima que descobreix als -
predestinats. Un home aixls podia dir amb aquell ayre de ingenuitat en-

cisadora que 'cor que s'alegra de la bellesa y bonesa qu'es fora de si,
be's deu alegrar d'aquella qu'es dintre de si'; y fidel a n'aquesta be-

llesa y bonesa interna podia despertar en els altres una grandesa d 'ab-
negació y sacrifici pera la veritat propria com la oue ha fet immortal

al més gran dels seus deixebles, En Giordano Bruno.

"La nostra historia -com totes les histories- es una llissó que espera
ésser apresa. Aquesta obcecació nostra de salvar avans que tot els pre-

caris interessos no'ns ha deixat avalorar degudament el fet eloqüentis-
sim de que mentres hem descuidat la nostra llenga y la nostra personal!

tat ni un sol de nosaltres ha tingut acceptació mondial. Y en cambi, -

tot Just es un infant la nostra renaixent literatura y Ja tenim un Ver-

daguer y un Guimerà que troven totes les fronteres obertes. Y el cas se

repetirà en tots els ordres de la vids. Aquesta constant apelació dels

cientifics catalans al mercat peninsular y sudamericà, aquesta eterna -

postergació de la nostra llenga en tractantse d'obres d'utilitat gene—

ral, no ha trovat fins are cap compensació adequada ni tan sols la pecu
niaria. Els llurs noms no s'han inscrit encare en el temple de la fama,

ni la humanitat té d'agrahlr a n'ells cap progrés remarcable. Emperò

qui no se sent retornat al món de la esperança quan veu obertes al de—

vant seu obres com les de l'Alzina, d'En Font y Sagué o d'En Patxot? Ca

talunya treyent el núvol com un nou Miquel Àngel sent generar les Ile—

vors de la que ha d'ésser veritablement la seva ciencia. Ella pressent
PUB l'home que no nécessita despullarse dels seus vestigis naturals pe-

ra rebre la inspiració de la ciència es un home que compta am doble fojç

sa pera transmètrela directament y pura al seu prohisme. Ella ho veu -

que aquell home està en bons termes am els secrets de la naturalesa,
C Î3 T* Í

J-a seva atenció y intuïció personal no ha de bregar amb els destorbs

Posats per l'artifici. Ella parla al nostre cor en l'obra d'aquests sa-

y la emoció què'ns desperta es per si sola un ver triomf cientific.
a que un ressò pregon ens digui am Joyosa cadencia: aquesta es la
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nostra ciencia. Y el nostre ésser participa de la gran obra am més ple-

nltut y els nostres sentiments meravellats de sentirse en contacte am -
una veritat diàfana, sense vestimentes exòtiques, se convencen de que -

ells també son uns colaboradors de la vida general y senten pruhija de

noves veritats y de nova llum. •

"Com ens cal seguir als nostres comptats homes de ciencia y fer sentir

la nostra vital compenetració am l'obra llur, encardarlos d'una tal -

faysó que no resti una sola escletxa per hont entrar el defalliment!

Per ells recobra la nostra personalitat instruments de sensible influeri
eia universal y la nostra Catalunya recobra per ells responsabilitat en

tal grau au 'ells son el baròmetre que indica el grau de concienciado a
que ha arrivât un poble. La llur sort es la nostra sort. Sense ells el

Manament de la Nació resta sense efecte, car fora una Inútil retòrica -

la excitació a la possessió absoluta de sí mateix en aquell qui manca -

conciencia del propri ésser. Fortificats am l'antorxa de la exaltació -

poètica encare consegulrlem servar en moviment l'espectre de la nostra

personalitat, emperò fora una escena denigrant veure'l vagar com un —

foc-follet oferintse a la commiseració -de tota la humanitat. Es la nos-

tra posició científica la que pot alterar la essència de les coses y -

quan brollin de nosaltres veritats d 'aquelles de les quals el món no -
pot prescindir veurem com aquest té un sol camí pera assoliries: venir

a nosaltres.

"Heus-aquí el programa de tots els qui capeixen el valor de la persona-

litat. Heus-aouí el programa dels fills de Catalunya: fer què'l món ha-

gi de venir a nosaltres, fer què'l món necessiti de nosaltres, fer

què'l món no pugui prescindir de nosaltres. Els temps han escampat per

tot Catalunya un neguit, el qual els optimistes traduhim com a pressagi

de grans esdeveniments. El primer o els primers que van dir Catalunya,

personalitat de Catalunya, no posaren el postulat com a part del llur -

programa perquè sabien de sobres que per lley natural el precedia. Els

llurs actes foren una nota discordant que deixà al món en sorpresa. —

Aleshores hagué esment de que existíem.-D'aleshores ensà que està amb -

expectació. Son els nostres actes y eïs dels nostres fills els que han

de determinar el nostre valor y la nostra representació enfront de la -

humanitat. Ella. els espera pera decidirse a venir a nosaltres o a girar
n°s la esquena per un sempre.

La vida ens ensenya y d'ella hem d'apendre. Hem tirat la pedra y no p_o
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dem amagar la mà. Hem de sebre per què ho hem dit que volíem ésser y -

quefls nostres destins eren gloriosos. Hem de comensar are mateix per -

guanyar tot allò que està al nostre alcans y veurem com els horitzons -

s'aixamplen, com hi ha sempre móns verges y Insospitats pera mantenir -

les ànsies d'avens y de progrés en l'ànima incessant. Contemplem la vi-

sió del home sondejant l'infinit, conquerint espays, 'deixant arreu de -

.la terra la taca inesvarglble del seu alè personal. Nosaltres podem és-

ser com el qui més, car no es la nostra situació geogràfica, ni la his-

toria de la nostra rassa, la que està en contra nostre. Es aauesta afà-

sia desesperant lo que 'ns condempna. Som nosaltres mateixos que no re—

cordem el iïlanament de la Nació que temps ha furga per invadir els nos—

tres dintres: Sigues tu mateix; tu y no un altre. Sigaho a tot arreu y

a totes hores: en el pensar, en el parlar y en l'obrar; en la ciencia y

en l'art, en l'indústria y en el comers, en la vida privada y en la vi-

da pública. Ni la Nació ni l'indlviduu coneixen altre catecisme pera -

aixamplar el llur radi geomètric de poixansa. En la lluyta per la vida

no s'hi pot entrar am miraments ni indecisions. Cap moment passa en va

y el moment present es sempre el més important. Hem arrivât fins aquí -

passant per tots els graus d 'incidencia y es hora que reconeixem que la

nostra condició no consent la reculada y que hem d 'acceptar sincerament

que la nostra personalitat està en pugna am totes les demés. Sospenem -

aquesta xorca xerrameca d 'igualtat y fraternitat que afalaga la nostra

naturalesa femella y aigaleix la nostra sane y ablaneix els nostres mus_

eles. El que siguem tots germans y d'una sola espècie no altera les

lleys fonamentals de la vida que donen la preponderància al més fort. -

Ens convé aclarir si som dels forts y això no més ho pot decidir la —-

lluyta franca y resolta. Un poble individualista com Catalunya no pot -

renunciar a titul tan excels què'l coloca entre'Is lluytadors isolats -

dotats de propria suficiència, que res pidolen, ni res matlleven, que -

vensuts y tot tenen pit pera seguir declarantse rivals irreconciliables.

Germà contra germà, poble contra poble, cooperem am les nostres forces

personals a la lluyta universal, al procés de depuració y selecció, a -

la supervivència dels més adequats, encare que tot això impliqui la no¿

tra total desaparició d'entre les formes viventes. Sapiguem d'una vega-

da si som dels destinats a perpetuisarnos .o si sórn no més uns parassits

mal-contents que vivim de tolerancia y de misericordia. Hi guanyarem -

tots en que l'anormalitat s 'acavi y no atribularem més la humanitat am

les nostres queixes y planys. (Ylentres la vida avensa nosaltres perdem -
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el temps en equilibris com si depengués de nosaltres el que 's cumpleixi

o se retrassi la realisació dels grans destins. No ho creguem que podern

passar desapercebuts de la vida universal y que podem fer us del nostre

ésser en la mesura que'ns plagui. La personalitat no coneix termes de -

tranzició, car, corn Ja queda dit, la intransigencia es la base del seu

ésser. Y el problema de la personalitat de Catalunya, com el problema -

de la personalitat de cada un de nosaltres, se conté en dos mots d'una

irreductible contra-equivalencia: o ésser o no ésser. 0 com deyen uns -
homes purs y forts que han fet estol y han fet època: o tot o rés."

Conferència a cura de (Ylanuel Serra i iïtoret, pronunciada al CADCI, el 21

de gener de 1911.

("Revista Anyal", 1911, p. 77-92)
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L'ESCOLA Y LA VIDA EN LA FORffACIÛ INTEGRAL DE L 'HOfïlE. EL CAS DE LA
CATALUNYA D»AVUI .

"Ens trobem en temps de Pedagogies. Arreu del mon es un problema capdal

el de la formació del home, puix en la manera de ser d 'aquest estreva -

la creixensa de la nació y el progrés dels pobles. Sembla talment com -

si la tasca del humanisme que pot ser sols va comensar a ser eficàs en
coses d'educació, vulgui avuy concretarse y definirse en la intervenció

resolta del desenrotllament dels nois perquè els.homes se fassin, no s_e

gons les fatalitats cegues d 'ambents medis y naturaleses, sinó obeint a

lleis descobertes per nosaltres y posades al nostre servei. Se sent una

gran necessitat de no deixar com fins ara a la ventura o a l'incert la

manera de ser d 'una vida humana per ínfima que sigui y s 'imposa el que

totes siguin bones y donguin el fruit y el resultat que en bé de tots -
deuen donar. Per això avuy tota la ciència s 'aplica a estudiar experi—

mentalment els fenòmens del creixement dels infants per sapiguer com hi

Juguen les forces naturals y intervenirles en el seu camp mateix; per -

això els soclòlecs y'ls polítics escolten acuradament la veu dels savis

al menar l'acció pública que gira entorn de l'educació y bon compte te-

nen tots en posar esment en sa tasca, puig saben bé prou que treballen

encare sobre opinions y hipòtesis que en l'aplicació deuen ser espiades

sens repòs.

"A casa nostra, aquesta inquietut universal ens troba en l'ànsia de re-
construcció nacional que no'ns deixa sossegar y en el desltg de rescaba_

larnos dels segles perduts y encalsar així les nacions què'ns van al de

vant, y això augmenta considerablement la nostra febre pedagògica y cul-

tural, y en la inminencia de resultats què's necessiten se demanen solu

cions y s 'imposen criteris d 'aplicació immediata y d 'eficàcia instantà-
nia. Aquest excés d'efervescència es morbós, no hi ha dubte, o ve de -

morbositat, y sobre tot ens complica extraordinàriament a nosaltres me¿

tres el problema pedagògic pur, mes no hi fa rés: ara may ens en parla-

rem prou uns als altres d'educarnos; may ens esperonarem prou per aixe-
car a casa nostre lo molt què'ns ha caigut- a terra; may trevallarem —

prou per la cultura encara que hi aboquem tants esforsos que no sabem -

ben bé hont van dirigits y com van guiats«

"Jo mateix avui me poso a parlar y am tanta fe com tinc no sé pas si s_a
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bré dirvos res sobre la qüestió del meu tema. Per endevant reconec que

lo poquíssim ferm que hi ha en una matèria d 'educació y lo més poc enc¿

ra aue Jo sé d'aquestes coses m'obligaran a retreure sols emplrismes -

que de segur molts de vosaltres coneixeu de sobres.

"Al considerar l'educació de l'home, lo primer que se-'ns presenta es la

ensenyansa per la escola y el mestre. La escola y el mestre representen

un fet humanissim que hem d'acatar simplement com acatem el fet d'una -

religió y un culte a un Deu sempre desconegut y may comprès. No'm posa-

ré a escatir filosofies sobre aauests fets tan arbitraris y tan humans,

sinó que aquí me limitaré a reconèixer solemnement la escola com una -

institució essencial en la nostra vida y per tant indiscutible, irreem-

plassable, eficacisslma y eterna. Jo no m'he entretingut gaire a mirar

histories sobre les escoles, mes tinc.el convenciment (y en això hi re-

poso) de que ella y el mestre han sigut sempre y's troben a tot arreu.

L 'ensenyar, el fer sapiguer coses està vinculat Íntimament en el mateix

ésser de la paraula y de tot medi expressiu y ens ve imposat d 'una mane_

ra imprescindible per les necessitats del nostre esperit y per la gran-

desa del pervindre de la humanitat. L'ensenyar, per tant, se réalisa -

constantment en les nostres relacions, puig es el fi d'elles; mes per -

dintre d 'això l'ensenyar de determinar se concreta y se converteix en -

funció especial y se resol en un orgue social que es, que ha d'ésser -

forsosament la escola. Cfi'es necessari recalcar bé aquest punt perquè al

considerar la manera com exerceix la seva funció la escola que nosaltres

coneixem podria semblar que les meves critiques rebaixen la seva impor-

tància.

"Imprescindiblement hi ha d'haver un que parli per boca nostra als in—

fants, què'ls hi dongui lo que nosaltres hem recullit per ells, què'ls

condueixi a ferne bon us y a trevallar a son torn per augmentar la ri-

quesa y imprescindiblement nosaltres humanistes hem de volguer que hi -

hagi un que intervingui en la creixensa dels nois per feria rica amb el

menor gasto possible, per feria forta y exuberant en profit de tots;

roes tot això vol dir que imprescindiblement hi ha de haver un home aue

surti de la vida dels homes y's tanqui dins d'un cercle estretíssim;

que allà dins tingui un món de cartró y de paper pintat per ensenyar -
als nois y s'exposi a ferlas viure de coses mortes y fòsils y que en —

Hoc de fomentar llur desenrotllo físic l'entorpeixi y enlloc de donar

_vplada a llur esperit el trabi y enlloc de ferlos produir riquesa am el



195

menor desgast possible ocasioni la pèrdua de temps y rovelli per sempre

energies futures. Heusaqul el gran conflicte que apareix a colp d'ull -

al considerar la escola! Ella, aue es el gran medi d'huir,anisació peí

fet de tenir de ser un organisme apartat del món, pren un aire de cosa

morta gairebé inútil y entorpldora.

"Y desgraciadament per les circumstancies en que ella's troba avui per

la seva historia y donat el moment del seu desenrotllo, què's pot dir -

retrassat en vista y pel moment de. la civllisació nostra, les aparienc_i

es semblen veritats y's fan Judicis sobre d'ella que no tenen raó de

ser y al veure que no té la eficàcia que deuria en la tasca de la forma

ció del home se li prenen valors que pel seu retràs no ha pogut desen—

rotllar y s 'atribueix indegudament a la vida exterior. En el curt paraß

gó que farem entre la seva acció y l'acció del ambent social veureu com

tots els topics apareixen contra d'ella y inclinen a fer conclusions fa
tais per la seva existencia, conclusions que nosaltres examinant el te-

ma desde un punt de vista més alt què'l dels resultats immediats no hem

d'admetre per rés del món. '

"D'ensà del Renaixement, en què'ls mestres humanistes s'adonaren del ari
tagonisme entre la escola y la vida, aqueixa qüestió està demunt de la

taula sense resoldre. Ells, al protestar contra l'escola arcaica, la e_s
cola dels textos apresos de memòria dins 1 'aula sots l'aforisme brutal

de 'la letra con sangre entra', y aí proclamar la necessitat d'obrir -

les portes a la llum y a la realitat acostant l'acció pedagògica a l'a£

ció de la Natura, ens plantejaren aquest problema que es el problema -

educatiu per excelencia en tota sa extensió y intensitat y obriren

aquest gran cicle pedagògic que encara està per cloure. Abans d'ells la

educació no era tractada; més ben dit, si existia escola no existia edi¿
cació en el sentit de formació del home en que l'entenem nosaltres, —

puig l'empatxament de textes llatins y de ciències mal païdes dels —

grecs no implicava altra cosa que una disciplina bàrbara que soportaven

tant sols els què's recloïen en els convents o en l'ascitosme més rlgu-

rós. Tot era qüestió de pura forma, menys encara, qüestió de nom; y mein

trestant, per sort cal dirho els esperits en el gran tohu bohu de la v¿

da d'aquells temps se feien brutals y forts domenyats tant sols per l'I
, qui donent com dona tota Iglesia la solució completa del enigma

viure, els conduïa a tots també am mà de ferro cap. el cel per les -

-~ Portes del temple sense preocupar-se gayre o gens de lo d'aquí a la ter_
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ra, que's necessitava ben poc pera entrar en la gran vida -de la Jerusa-

lem eterna.

"IYles_els humanistes del Renaixement al proclamaria necessitat de viure

bé per acomplir bé la tasca en aauest món tingueren que capgirarho tot

això y demanaren el restabliment d 'un ordre y d'una relació del home -

amb les coses, y aleshores fou quan s'adonaren de que calla formar els

homes d'altra manera, més en vistes a la vida real y fou ouan apartant-

los de la ratlla recta única y infalible trassada pels dogmes sobre les

coses humanes, la ratlla demunt la qual s'havia de caminar a despit de

maneres de ser personals, de necessitats vitals, d'oportunitats y actua_

litats, els portaren en la Natura ample y gran y cregueren convenients

pel desenrotllo llibertat, alegria y franca espontaneïtat. Ells no obs-

tant no resolgueren aquesta qüestió essencial de 1fensenyansa com no'n

resolgueren cap de res; y com en totes les coses que tocaren, en la en-

senyansa la seva acció resultà profitosa no per lo que ells potser cre_l

en que ho era sinó per bens que sobrevingueren del fet d 'haber aixecat

ells el crit y haver donat empentes. En l'ensenyansa doncs el bé de —

l'acció dels humanistes va estar en la implantació de la escola pública

y popular que aouests darrers segles ha aixamplat l'acció cultural dins

totes les classes de la societat y ha contribuït a dur malgrat la seva

insignificancia la nostra hermosa civilisació y el mal ha estat en la -

manera de aparèixer acuestes mateixes escoles que enlloc de ser cada -

una, com ells somiaren, auxiliadores de l'obra de la Natura, fomentado-

res de virtut, de sabiduría y de bellesa, creadores de forsa d'home y -

per lo tant d'humanitat; que en lloc de viure de la vida espontània y -

ample que raja de la gran activitat de la Natura y de la mateixa gran -

inquietut dels homes, s'han mantingut a despit de tots arcaloues, ruti-

nàries, memoristes, fòssils si's vol y per la seva insuficiència pel -

seu poc valor, han resultat ben poc útils en la formació del home. Puig

no hi ha dubte, malgrat Pestalozzi, malgrat Froebel y Herbart, la esco-

la primària d'avui, sobre tot comensant després del curs maternal, es -

aquí com en moltes nacions molt clvilisades rutinària, formalista, po—

bre; la seva artificialitat se manté d'anacronismes y prejudicis que re_

boten en l'esperit dels nois y enlloc de fomentar llur desenrotllo inte

gral gairebé sempre, mirant en conjunt, eï dificulta, l'entorpeix y el

roalmet. Donada la seva manera de ser y la seva manera de manifestarse,
n° li costa gaire el convertirse en un món estantls, envidriat y ple de

Pols hont la ciència de tercera o quarta mà sia mostra dissecada, hont
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totes les veritats se donen resoltes y arrodonides en peti-ts llibrets -

que s'aprenen de memoria o segons mètodes preparats aposta per fer l'e-
fecte què's vol. Y en el retràs de ciència pedagògica ha de passar for-

sosament aue quan la saviesa dels grans arriba a les escoles pels pe —

tits Ja es tota encapsadeta en pastilles y posada entorn de la classe -

què's converteix en el minúscul món de que us he parlat. Y Ja ho crec -

si's poden fer sabis els nois! (Ties també ja ho crec si'n té d'ésser d Vi

neficàs la escola si pren per única tasca servir aquest petit món als -

nois qual formació afretura mil coses viventes que no son pas dins les

classes escolars! D'aqui ve que la escola se trobi defectuosa y trista,

de que ella am els petits medis de que-disposa es incapàs d'intervenir
eficasment l'obra del desenrotllo de la vida humana y per això aquesta

feina queda per- resoldre a la contingència de les costums familiars y -
socials, del ambent ciutadà y de les relacions oue a la ventura puguin

adquirirse. Això no es bo, però al menys d'aquesta manera l'esperit té

llibertat de desenrotllarse y de sortir bo y dolent al embat de les —•
lluites en què's troba barrejat. Bé val més avui aquest formarse en la

vida aue aouell passar les hores mortes dins 1 'aula sentat en un banc -
horrible escoltant explicacions nyonyes que duren hores y hores, empat-

xantse de coses inútiles mentres defora el gran llibre del món es obert

de bat a bat per ser llegit, y el sol riu y la vida raja de tot arreu y

convida a expansionarse cantant y trescant, y'ls companys que bullen -

d'una obra a acomplir, esperen per duria a terme tots plegats en colec-

tivitat, en societat, en lluita de colectivitat y de societat. No es vet

ritat que tempta això? No es veritat qu 'es hermós aqueix ferse a la —
gran llum del sol xuclant am tots els sentits oberts la vida que arriba

de tot arreu? Jo no crec dirvos rés de nou. Jo penso que tots vosaltres
us en heu adonat y que ara mateix si ho considereu, 'si gireu els ulls -

als dolsos anys de l'infantesa en que passareu l'amargura d'anar a estuï

di, trobareu que les hores escolars foren hores mortes y que el cor se

us en va vers les hores extra escolars que convertíeu generalment en ho

res de dolenteria, que lo que us ensenyaren els mestres o lo que vosal-
tres volguéreu apendre fent un esfors de voluntat per sobre les vostres

forses no us ha servit de gran cosa y que un cop Ja grans y am us de -
raó y a punt d 'entrar a la vida vostra, us trobàreu enfront del món de¿

nus y miserables de caràcter, de coneixements, de bones costums, de to-

ta cosa bona y útil per viure entre homes y tractar amb ells eficasment.
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Y tinguéreu de comensar de nou a apendre y passàreu totes les tristeses

dels que a forsa de derrotes, de caigudes, de vetlles robades al des —

cans, de privacions de tota mena han de recobrar els temps perduts edu-

cantse ells mateixos dins una rígida disciplina per arribar tant sols a

la ratlla del demés y donar al món el fruit que tot home li déu.

"Jo no dubto oue al trobarvos en aquest cas heu mirat am despit la esco_

la infelissa que us deixà tan abandonats y l'heu despreciada precisa —

mèrit en allò que té d'escola, d'edifici tancat a la vida palpitante y -

forta y us heu dolgut de que ella no us hagués portat d'infants a veure

el món y a tractarlo y a fer el vostre esperit d'acort am la manera dfe¿

ser de la societat, ont després havia d'entrar. Jo no dubto que al prac_

ticar el self education heu reconegut tots vosaltres 1'eficàcia del fer_

se als cops de la experiència dins la realitat y palpant les coses de -

debò y posantse bé en el lloc que a un li pertoca a copia de probatures

més o menys sortades. Y posats en aquest terreny no us costarà gens cori

siderar la importància que ha tingut per tots vosaltres el trobarvos en

l'ambent d'una ciutat com Barcelona hont l'aire ple d'agressivitats-marn

té els esperits en vigilància continua-hont per sort s'encarrilen cor —

rents esperituais que al arrossegar gent se concreten y determinen en -

nuclis y centres culturals de l'importància d'aquest mateix que us ha -
aixoplugat y us ha donat un mitg propici per satisfer les vostres ànsi-

es d'autoeducació y de reconstrucció personal. Y tampoc us costarà con-

siderar l'importància que té pels vostres fills o per la generació que

puja el que vosaltres, que per dissort teniu indirectament una part

grandissima en la seva formació, els hi prepareu un ambent oue fomenti

encara més el seu desenrotllo, no olvldant Jamai què'ls vostres mots, -

què'ls vostres gestes més petits y despreciables, que fins els vostres
pensaments recòndits formen l'aire subtllíssim de oue vihuen ells.

"Jo, sentintme mestre ara y reconeguent com reconec la poca forsa de la

escola actual me penso que tinc el deure de férvosla sapiguer la respcri

sabilitat que pesa demunt vostre y de pregarvos que us en feu càrrec y
que estigueu sempre vigilants Ja no tant sols en vistes al vostre per—

feccionament sinó per l'importància que té la vida vostra per les gene-

racions futures, que heredarán fatalment vostres vicis o vostres vlr—

tuts a despit de tots els esforsos que realisi la escola. Jo, com us he

dit, prou reconec que aquesta no pot fer gran cosa, y això ho dic no
tant sols parangonat mesurant la importància que en la seva respectiva
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funció tenen ella y la vida exterior sinó en el sentit de lo difícil

que es per ella fer obra acabada, Ja intervenint am seguretat y. entera
eficàcia en tot el camp de la formació del home com pretenen fer els iri

ternats Ja volguent acostar l'obra de la escola a l'obra de la vida pre

tenent que al menys en el recinte d 'aquella no s 'hi encartroni rés ni -

s'hi posi rés en conserva, sinó que la vida mateixa -hi entri-y fsssi

ella a la ventura si's vol la feina'qua'Is pedagogs no saben resoldre.

"Lo primer, l'intervenció integral, no pot ser per la deficiencia y

l'empirisme en què's troben les ciències pedagògiques, que casi sempre
procedeixen per tanteig; lo segon, l'acostament a la vida real que serà

l'àncora de salvació en el retràs pedagògic d'ara no's pot practicar

precisament per la manera de ser de la escola, organisme humà que té un

germe de vida propria de la qual té de viure y de fer viure, iot s'hi -

oposa an aquesta acció real.

"En primer lloc les necessitats socials o polítiques li demanen, els hi

convé que dqngui un minimum del fruit que ella pel seu retràs no pot -

pas donar sense patir encara més dels mals que us he exposat. Desde fo-

ra, desde '1 poder, se senyalen, s'han de senyalar potser programes, as-

signatures, textes,y gairebé mètodes que no varien may; que son rigits

y no s'emmotllen y en ells s'hi ha d'encaixonar, s'hi ha de fer cabre -

vulgas que no, escapsant aoui, tapant allà l'acció educativa de qualse-

vol poble, de qualsevql escola, de qualsevql noi quan l'acció educativa

en l'empirisme en que 's troben encara les ciències pedagògiques demana

essencialment llibertat per veure com se manifesta la vida dels noys y

anar-la seguint fomentant precisament en lo que ells necessiten. Jo pe£

so que'Is Estats Units deuen l'avens de fruit de les seves escoles pot-

ser en primer lloc al maximum de llibertat de que gosen. (Ties encara no

n'hi ha prou. Am tot y aquesta llibertat dins la escola, al menys dins

les nostres escoles, no's resol pas el problema de fer viva y de debò la

ensenyansa. Dins la escala hi ha dificultats materials, dificultats —

d'organisació, de règim de tècnica si's vol que impossibiliten l'acció

veritablement viscuda. Dins la escola hont hi ha un mestre per vinti—

cinc alumnes les necessitats de la disciplina, del horari, del programa

que per forsa s'ha de trassar prèviament, de la Hisso que també cal

Preparar apqsta entrebanquen qualsevol acció espontània y Incidental -
• -

Que *s pugui presentar. Jo sé que hi ha d'haver horari y programa y dis-

ciplina; Jo sé també que les qüestions incidentals y Individuals s'han



2GO
d'evsdir tant com se pugui; però si no's troba la lley universal que

presideix a la formació de l'home y no'ns fem amos d'aquesta llßy per -
aplicaria al nostre albir, de què'ns hem de valdré els mestres per fer

les coses de debò si no es dels accidents què's presenten y de les man_i
festacions individuals dels alumnes que apareixen de cop y volta? Y la

lley no s'ha trobat, Jo us ho assegur. Solament en el kinder garten -

Froebel divi digué un temps la seva'paraula que fou definitiva y els -

Jardins d'infants son un esplet en el món y s'apliquen a tot arreu amb

un èxit admirable y no donen cap quimera sobres si en ells hi entra la
vida exterior o no hi entra, puig ells son la mateixa vida descoberta -

per una prodigiosa intuïció del gran Froebel. lYles sortint dels Jardins

d'infants no hi ha rés definitiu. Així m'ho deya un dia am molta raó un

distingit professor d'aquesta casa. Ni'ls paíssos què's vanten d'haver

trobat una organisacló de 1'ensenyansa primària més sòlida y consistent

com es l'Alemanya han resolt rés. El nostre incomparable mestre en humà

Rltats Xenius ens ha exposat fa poc en gloses successives la vuidor y -
pedanteria de la ciència en les escoles alemanyes y tampoc fa gaire que

un distingit periodista qui acaba de passar-una llarga temporada en —

aquell pais estudiant, en una crònica sobre Pedagogia ens deya, si no -

ho recordo mal, que allà la novissima corrent pedagògica es l'anar tam-

bé contra les escoles per la seva artificialitat, pel seu allunyament -

de la realitat, pel seu emmotllament dintre coneixement de tercera y -

quarta mà, y'ls que això diuen presenten la vida com a única educadora

dels homes.

"Am tot lo que he exposat haureu vist com avuy la vida ve a tenir una -

importància real dins la formació del home. Es cert que la té, mes no -

pensem que en el terreny dels valors essencials ella la degui tenir. FLJ
gimne de la creencia de que la Natura, o si ho voleu més ample la vida

exterior ha d'ésser en primer terme la educadora de l'home, de que l'ho

me sols se pot formar lluitant am les coses. Es un abim al qual nosal—

tres som propensos a caure per contaminació romàntica, per tradició in-

dividualista,, egoista gairebé y. per una mal entesa teoria sobre la vida
intensa vinguda darrerament a casa nostra. La formació del home té d *es_

ser encomanada precisament, exclusivament, integralment a la escola, y

no a la escola oberta, a la vida, l'escola que treballi segons la vida,

sinó a la escola artificial interventora y absolutament arbitraria. Tot

lo que siga deixar un sol cantó de la educació a la contingència del va
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y ve de la vida, a la experiencia brutal, a la sort de la lluita per la

existencia, es regressiu, es barbre, es un pecat de lesa humanitat. No,

no potser: educació es intervenció, y si avuy no hi ha educació es per-

qué no hi ha intervenció absoluta perqué no se sab intervenir. El creu-

re que l'individu té una font d'energia què's desenrotlla be y tota sa-

la am l'únic contacte dels obstacles es una errada fenomenal que con —

dueix a la mort. No vull dir què'l contacte amb els obstacles no desen-

rotlli energia y Jo dic ou'es equivocat pendre això com axioma educatiu

o ccm a norma d'educació. Jo he vist un cas d'aquesta formació, deixar

aue l'individu desenrotlli les seves energies am els obstacles a salvar

y els resultats han sigut totalment oposats a lo que s'esperava: en —

lloc d'esperits indòmits han sortit abulics y en lloc de gent plens d ' _!

deal ha sortit gent terrejanta; en lloc de trassuts han sortit rutina—

ris; en lloc d'homes plens de vitalitat ha sortit gent vulda de tot, en

lloc de disciplinats han sortit renouers y cridaires inútils per tota -

acció seria. Recordem sempre que nosaltres no scm fets per viure en el

món de la Naturalesa sinó en el món del home, y que nosaltres no som ar_

bres sinó homes, y què'l món del home es tot artificial, es tot obra de

les nostres mans; que barallantnos sempre am la Naturalesa a la qual rg

bem els tresors per aproplarnosels y oue per lo tant la Naturalesa hi -

ha de tenir la menor intervenció possible en la formació dels homes que

han de ser fets per nosaltres no segons ella sinó segons nosaltres. Ai-

xís doncs cal pendre Ja una direcció diametralment oposada a la de Rous_

seau y de tot el Romanticisme. Aquestos tot ho confiaven a l'obra espori

tànla de la Naturalesa, nosaltres tot ho hem de confiar a l'obra artifl

clal y arbitraria del home. Dolguèmnosen de que avuy nosaltres de fora

de la escola tinguem responsabilitats en la formació dels infants, la—

mentemho el cue ella estiga subjecte a la influencia del ambent que -

nosaltres creem, y tot cumpllnt cada un de nosaltres el seu deure y po_s_

antnos en situació de ser pedagògicament exemplars, planyemnos de que -

se tinga de dir que am les escoles d'avuy la vida, la nostra vida, es -

potser el primer factor dins la educació. Y mentrestant no deixem de g¿

ramos sempre cap a les escoles Ideals, fomentantles, treballant per -

elles, carregàntloshi més y més la responsabilitat de fer homes bons, -

procurant a tot hora oue elles siguin més-perfectes, am el convenciment

de que la salvació de la humanitat ha de venir d'elles, de la seva mane_

ra de ser y de fer com organisme posat no dins de la vida sinó enfront

.d'ella.
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"Semblarà estrany aue Jo, després de haver en la major part del meu pa_r

lament parlat potser am calor y tot de la artificialitat de la escala -

com d'un factor pertorbador y d'haber conclòs gairebé la major eficàcia

de la vida eh la educació, consideri are la escola artificial y arbltr_a

ria com 1'únic factor humà que tinga dret a intervenir en la formació -

dels homes autorisadament. Jo penso no haverme contradit. Jo he conside

rat nue la escola avuy no val per lo poc que se sab del desenrotllo dels

homes, In nual motiva en ella una artificialitat dolenta y una interven_

ció ineficàs o torbadora. Fer això avuy el mal menor es l'acostament de

l'acció escolar al moment de la vida real, mes Jo crec sincerament cue

això no es a lo oue s'ha d'aspirar, ous aouest recurs s'ha de treure, -

que no es per aquests camins que s'ha de dur la escola puig ella preci-

sament déu la s.eva existència al principi de la artificialitat y en —

l'artificialitat té tota la seva forsa, mentres qu'en l'acostament a lo

real hi ha el germe del seu anorreament y de la seva mort. N'hi ha prou

am sentar el principi de la preponderancia de la vida exterior en la -

formació del home perqué am una lògica infalible .anem devallant fins a

trobarnos tu per tu am la teoria roussoniana anárquica y disolyent.

"Jo vull pensar, per satisfacció del meu esperit, oue'Is primers humà—

nistes si demanaren per la ensenyansa una acció més d 'acord am la natu-

ralesa no fou de segur am l'intent de criar els homes segons la natura-

lesa sinó de privar aue hi fossin criats estudiant y intervenint l'ac—

ció d'aquesta; mes passat d'alguns pedagogs solitaris y desconeguts, la

gent no ho ha pas entès d'acuesta manera sinó de l'altre, que ha sigut

fins are en teories y folosofles la corrent pedagògica vulgar.

"La escola mateixa, si incidentalment s'incloïa a un naturalisme insà -

es per morbositat, mes cal confessar qu'ella no s'hi llensa del tot: hi

va sols am l'intent de sortirse de la feina. Bona prova n'es'el que a -

despit de tanta teoria insana ella providencialment y per un principi -

conservador ben saludable s 'es mantinguda en general dins la seva arti-

ficialitat arcaica aue es com dir que s'es mantinguda dins el seu espe-

rit y dins la seva puresa primitiva, hont nosaltres, si som humanistes

vers, podem anarla a treure del seu somni encantat y realsarla, dignifl

caria y donarli el trono que de dret li pertoca. Y dins aquesta artifi-

cialitat ha creat com una fada de contes la civilisació nostra, puig Jo

crec que tot el nirvi y la consistència del món nostre se déu a la for-

sa que ha rajat d'aquesta gran deu humanisadora qu'es la escola prima —
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ría. Ella no ens ha fet a nosaltres tan forts com hauríem volgut ésser,

ella no ens ha donat les virtuts y les savieses que necessitàvem y que

desprès hem degut arreplegar a esgarrapades pel món mes no dubtem que -
pel sol fet de haver entrat dins el seu recinte hem adquirit un grau de

valor humà oue no'l dona pas tan elevat cap vida desenrotllada esplèndjL
dament en l'exterior.

"Ara fa un any, al proposar acuesta conferencia meva que per dissort -

s'ha hagut d'aplassar tantes vegades y que massa enrenou ha mogut per -

tenir tant poca importància el qui vos l'ha donada, Jo no volia pas dijr

vos lo que us dic ara. Jo no exercia de mestre aleshores y no coneixia

per tant els dintres de la escala, y si m'irritava de veure com els mi-

nyons en sortien ineducats y com s'havien d'educar ells mateixos als em

bats de la lluita per l'existència. Com es de suposar, doncs, aleshores

en la qüestió aqueixa de la escala y la vida en la formació del home -

abogava resoltament per la vida y contra de la escola. Y això m'era sim

pàtlc per una conferencia d'educació civil, puig concloent oue tota la

responsabilitat de la formació dels nois pesava demunt de les espatlles

dels aue fan la vida real fora de la escola, tenia peu per dirvos mol —

tes coses sobre la. necessitat imperiosa que tenieu de portarvos civil-

ment, de cooperar am totes les vostres forces a la obra de la cultura -

general, de no abandonarvos Jamay a cap incorrecció, puig milers d'ulls

d'infant us espiaven par sadollarse dels vostres actes y prenien els do

lents a manca de bons; de considerar sempre la solidaritat que hi ha -
d'haver y que hi ha dintre'Is pensaments dels naturals d'un pais, y com

els pensaments dels bons en fan de bons y'ls dels dolents en fan de do-

lents y com tots plegats a la una van a la glòria o al enviliment. Y -

com veieu, això Jo no ho he fet. Jo, enlloc de declararme favorable a -

la vida, me decanto obertament cap a la escola, y per tant tot allò -

que 'm venia tant bé de fervos sapiguer Ja no ho puc dir tan autorisada-

ment. lïles, oh! considerantho tant sols desde'1 punt de vista de poguer-

VQS parlar de civilitat, com hi he guanyat am la meva evolució! Alesho-
res Jo sense pensarmho, hauria sigut disolvent y anàrquic, puig hauria

protestat d'una norma humana eixida de tan endlntre del nostre ésser, -

tan Íntimament lligada a la nostra essència d'homes, que anar contra

d'ella equival a clamar per la deshumanisació, a desvincular la nostra

societat, el nostre món d'homes magnifie y esplèndit per atomisarlo y -

regressar .al altre món de les espècies d'ont pot haver sortit. Y
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avuy no tant sols Jo m'he deslliurat d'aouest pecat gravis,slm contra

els homes sinó que us presento una conclusió estimulant y comfortadora

y molt més civil que tot allò altre que us volia predicar. Avuy, al cori

cloure que en la escola hi ha el germe d'un gran poder per formar els -

homes al nostre albir, que podem buscar y trobar les lleys que preside_i

xen a la formació del home y ens en podem fer amos y les podem interve-

nir inervantles o fomentantles obro un món a la grandesa humana y per -

lo tant obro un món a la vostra activitat, a la vostra ambició, al vos-

tre desitj de ser cada vegada més perfectes y també a la vostra respon-

sabilitat, puig poso en les mans del home, que son les vostres mans, el

poguer o el no poguer fer de tot el mó.n el gran poble de Justos y sabis

aue tots somniem. Y això'm va bé dlrho entre nosaltres, que per natura-

lesa o per trad.icló som poc ambiciosos y per tant ens acontentem de la

vida terrejanta y tenim per norma desfer y esmicolar per viure quasi v£

getant demunt del nostre bocinet, y més me plau dirho encar en aoueixos

temps d'escepticismes, radicalismes y revolucions y estremituts. La péri

sada de oue podem redimirnos d'una manera tan normal com es per la cre-
ació de la veritoble escala té de donar seguretat y aciensament a tots

els nostres actes, té de comunicar pausa y persistencia a la nostra in-

quietut y ens té d'omplir d'aauella divina temperansa qu'es la senyal -

màxima de civilitat.

"Y a més, en la nova orientació que he presa hi guanyo encara el oue no

us en deslliuro pas d'aquella responsabilitat immediata d'educar, de -

contribuir a la educació dels nostres infants am la vostra mateixa vida

cotidiana, puig la escola ideal per dissort no existeix pas y vosaltres

encara que no volgueu heu d'omplir el seu vuld, heu de ser indirecta —

ment els educadors de la generació que puja.

"Fins ara, en tot lo que porto escrit no més he fet que considerar el -

valor de la escola de la vida en abstracte, deslligantla de casos y d f_a

plicacions en un terreny de generalitats accessible a la meva poca tras_
sa, mes per dissort el tema d'aouesta conferencia proposada tant temps

ha, me carrega amb el compromis de parlarvos d'elles y de llur valor -
dins el cas concret de la Catalunya d'avui. Reconec ara que això sol m£
reix un'altra conferencia ben documentada.y ben autorisada, que Jo no -

tinc pas dret de fer; mes ara tampoc dec acabar sense exposarvos en —

breus paràgrafs lo poc oue Jo puc fervos sapiguer.

."He dit al comensament què'l nostre estat actual dificultava extraordi-
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nariament la solució de cap problema pedagògic pur, puig quan se tracta

de la reconstrucció de pables o de societats caigudes son múltiples els
factors poderosissims que hi intervenen. De bell anduvi puc afirmar, -

per lo que Jo he observat entre nosaltres ou 'en els comensos d 'una res-

tauració com la nostra la escola no hi fa rés, puig ella no existeix en_

cara. La escola al fi y al cap sempre es obra d'homes Ja constituïts -:

que volen perpetuar y multiplicar la seva forsa .y quan no hi ha homes o

aquestos no son constituïts en societat la escolà no pot existir de cap

manera. Això us dic que ho he vist entre nosaltres. Tots els que han in

tentât realisar una obra escolar féconda y gran per extendre la vida -

que ara tot Just entre nosaltres se desvetlla han caigut o van caient o

se sostenen penosament, perquè Catalunya no es encara, perqué no tenim

encara homes constituïts en civilitat capassa de donar vida a escoles o

a tota obra de cultura, peroue els nostres flamants pedagogs han aixe—
cat sos edificis en una terra Insegura del tot que ha fallat als seus -

peus. Quan diuen que l'Alemanya ha degut la seva victoria del any 70 -

més aviat a les escoles que als canons, Jo'm giro a mirar qui ha fet -

l'Alemanya abans de que hi haguessen escoles. Jesucrist, el restaurador

de tota l'humanitat, no's posa a ensenyar nois sinó que predica la bona

nova als homes gra'ns, als homes Ja fets.

"An aquí si que penso cue tota la feyna es ncstra. Nosaltres som els -

que ens hem d'omplir d'ideal y hem de dirigir vigorosament el nostre vo_

1er cap a un fi per la patria y hem de subordinar tota la nostra vida -

an aquest ideal redemptor esmersant per ell totes les nostres forses y

sacrificant an ell les nostres concupiscències individuals. D'aquesta -

manera hem de comensar y així tant sols es com crearem la substància -

que ha de servir a les escoles futures per elaborar les ànimes dels nqs_

tres nois.

"Si 'Is que son fora de la escola no duen a terme aqueixa tasca prèvia —

y no arriven a reconstituir la nostra pàtria, me fa por que la tasca -

dels mestres d'ara sigui inef icàs precisament en lo que volem tots tre_u

ren resultats, en la propagació de la sava vital que comensen a circu—

lar per les arrels y el tronc.

"Jo voldria ara tenir autoritat per inslstirhi sobre aquest punt que —
considero de vitia o mort y fervos entrar el convenciment de que sense -

un esfors gegant de part de tots per regular, disciplinar y unificar la
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nostra vida integra al ideal oue alena demunt de la pàtria sense que ca

da hu de nosaltres se constitueixi en un autocensor de les propers ma —
les costums per arrivar a ser el tipu exemplar de civilitat no es poss_i

ble que Catalunya sigui. Si aixi h-o lograva donaría per ben esmersada -

la meva pobra tasca y me semblaria realsada tanta paraula com de segur
us he dit."

Conferència feta per Alexandre Cali al CADCI, dins del cicle d'Educació

Civil, el 11 de març de 1911.

("Revista Anyal", 1911, p. 60-73)
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lYiEKlCRIA DEL CURS 1910-1911 DE LA SECCIÛ FERIY1ANENT DE RELACIÛ I

TREBALL, A CURA DE JOSEP m. FELIU I CCDINA, SECRETARI DE LA -

SECCIÛ

"Després de saludarvos coralment en nom de la Junta de Govern d'a—

quests nova Secció Fermanenta, crec oportunissim fervos unes mani—

festacions les auals us agrairia les convertíssiu durant una tempo-

rada en eco. Aquest desitj es Justificat, car tinc el convenciment

de que si això's feia, donaríau a la Secció Permanente de Relació y

Treball aquell prestigi necessari indispensable per la seva felissa

actuació.

"Al trovarse am vosaltres en Assamblée aquesta Secció del nostre -

Centre, us incorporeu a una doble significació: una de Consocis; a_l

tra de Ciutadans. Aclarem els conceptes: Com a consocls pel fet —

principal de Juntarse diversos pera obtenir comuns conveniències, -

pel fet de unificar els esforsos, la voluntat, l'energia y el saber,

pera laborar amb aquestes condicions pel nostre bé y am l'ànim de —

procurar la mateixa sort pels semblants; pel fet d 'associâmes y e_s

tudiar aquells plans cue tendeixin al mellorament moral y material
del estament. Y com a Ciutadans, pel fet de ser també la feina d'a-

questa Secció en la ciutat, al defora del cercle reduït de nostre -

Centre, pactant amb elements afins pera obtenir Justes aspiracions

d'emancipació y de dignificació; pel fet de que la tosca d'aquesta

Secció té lloc en els Instituts, en els Congressos, en el Tribunals,

en les mancomunácioñs que s 'inicien com a conseqüència de l'acció -

en defensa dels drets del dependent; en un mot, perquè a Relació y

Treball li està encomenada la tasca d'intervenir en els destins de

la ciutat y com-a conseqüència, vosaltres que sou els rems d'ella -
deveu colaborar a les seves empreses aportant l'ayre de la plassa -

pública, de la multitut, els Judicis dels estaments y classes que -

son la salut de la ciutat. -

"Heusaqui les manifestacions precises y oue son necessàries pera -

fernos conscients de la significació y importància que té aquesta -

Secció, moment social de l'obra del Centre, y no cab dubte que si -

aporteu vostre esfors, convensuts d'aquesta doble significació oue

posseïm, ajudareu d'una manera eficàs al triomf de nostres magna
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nims Ideals.

"Dit això, cal que.us fassi esment de la tasca que hem réalisât, lo

qual faré brevissimament.

"Aquesta Junta's constituí a 20 de Juliol de l'any passat y el dia

31 del mateix mes va celebrar un.grandiós acte de propaganda en pro

del treball intensiu. Seguidament laboré en aquesta tasca organ!

sant una sèrie de conferencies aue donaren entussiastes de la refo_r

ma, una multitut de reunions de socis per gremis, se reculliren

plecs de firmes, celebrà reunions-mitins amb.extraordinària concor-

rencia. Després d'aquesta temporada de feina efectiva, abandonàrem

l'acció per succeir la sèrie de vagues y paros de treball a nostra

ciutat y com vaig dirvos en la memòria de la Junta General extraor-

dinària del mes d'Abril, hauria sigut insensat seguir la campanya -

en 1 'estat anormal de Barcelona, doncs Justament hauria agafat el -

matis de revolta obrera que tota qüestió allavores prenia.

"Reempresa la feina en temps hàbil, férem una fortissimo acció per

constituir les branques de la Secció de Relació y Treball, lo que -

ha de ser el seu sustentàcul, els Gremis, obtenint com a recompensa

de les energies esmersades en aquest assumpte, el nombre de tres—

cents votants y un centenar d'adhesions. Fins aaui la primera èpo—

ca. •'

"Cap a n'aquesta data, després de solventar de la manera possible -

les grans dificultats interiors aue's presentaren per motius de di-

missions fonamentades en impossibilitat de dedicarse y colaborar —

eficasment en les tasaues de la Secció, comensant pels senyors Bor-

das, Elias, Balada, Bayona, Cruixent, Selles, y les intermitències

de la presidència, que fou ocupada uns auants mesos pel senyor Bas,

y avuy per l'amic Presas, les hem emprès per la formació del Cens -

de la dependència, comensat per els socis del Centre; y no dic so—

bre aauest trascendentalissim extrem l'última paraula, perquè ella

voldria dir que es un fracàs. En aquesta empresa no'ns heu ajudat,

dientvos això us faig particips del enderrerlment en l'execució de

part de nostre programa. Anterior al encàrrec del Registre de Colo-

cacions, pera anar cap a la Borsa del Treball, hi ha la necessitat

absoluta del-Cens. Si'ns manca aquest, no podrem complir nostre ço-

més. '
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"Y are, en l'actualitat, al ensemps oue treballar per l'èxit de lo

dit anteriorment, ens retrovem en l'obra del Treball Intensiu, la -

qual hem tret fora.de la responsabilitat exclusiva del Centre,

l'hem apartada del reduït marc d'un estament, pera que sia la ciu—

tat tota qui dongui a tal pretensió el fallo definitiu.

"La Secció Permanenta de Relació y Treball necessita per la seva fe

lissa marxa y actuació, que cada soci ne sigui un potent sustentà—

cul, una forsa magnètica en la lluita contra la indiferencia y la -

fredor que inerceix l'estament; si us decidiu a esserho, solemne

ment consagrant aquesta hora social, donarem.realisació al anhel

què'ns aplega, a la passió què'ns commou, de ser entre l'humanitat

lliure, consciente y emancipada."

("Revista Anyal", 1911, p. 203-211)
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SECCIÖ PERMANENT DE RELACIÖ Y TREBALL PER SON PRESIDENT AORlX

PRESAS

"Am la creació de la 'Secció Permanente de Relació y Treball', el —

Centre ha vingut a complir la darrera part del seu programa d'exten-

sió.

"Si la Secció d'Educació y Instrucció ha desenrotllat el seu pensa—

ment cultural y de difusió de l'ensenyansa mercantil entre la clas—

se, la de Socors (Ylutuus, el benèfic y de mutual ajuda en cassas de -

disort, la de Propaganda Autonomista, el polític, y la de Sports y -

Excursions, el d'economia física y d'enfortiment corporal, era ben -

clar que li mancava la de Relació y Treball pera concretar y encarri

lar el seu pensament en lo social; portant la vida del Centre al ex-

terior.

"Y cal remarcar que a l'inrevés de les altres Seccions, les quals te;

nen llur activitat limitada als associats, aquesta Secció ha de refe

rirse també als que n'ho son, puig la base de la seva actuació pera

ésser completa ha de apoyarse tant dintre com fora del Centre.

"Y es precisament aquí el perill, y en aquí serà l'èxit si aconse—

gueix assollrlo.

"Portar la vida del Centre al exterior vol dir significarse, vol dir

exposar un pensament social de classe, d'estament, y això no es pas

tant fàcil acertarho.

"Exposar el Centre a la crítica pública com a colectlvitat de treba-

lladors, d'obrers més o menys distingits, que naturalment deuen lluí

tar pera llur millorament, es d'una greu responsabilitat pera la Se£

ció, y cal que vagi pausadament a la realisació de llur programa pe-

ra no sufrir contratemps que l'inutilisin.

"En el nostre país ont l'esperit d'associació entre les colectivi

tats obreres, -sobretot entre les de classe mitja,- es encara rudi—

mentar! y el poc que hi ha reduït a l'egoista mira d'un benefici in-

mediat, sense'l qual les associacions no lograríen més que un nombre

de socis migradísslm, una Secció com la de Relació y Treball creada

per nosaltres es quelcom insòlit, inoit, qui haurà de limitarse en -

el comens del seu actuar a recollir aquelles qüestions que no
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onen, que no fan por, que a lo més poden portar al brugit del día .-

unes quantes discussions sense importància real, com suara el Tre—

ball Intensiu que tant enrenou ha mogut sense lograr apassionar a la

gent, massa confiada al creure que uns pocs individuus constituïts -

en comissió podrien aconseguir per encant la variació completa de -

les costums en la vida ciutadana, mancats d'aquell estat d'opinió -

que es necessari promoure pera que les qüestions devlnguln l'ordre -

del dia.

"La nostra classe de dependents del Corners y de l'Indústria es ben -

diversa en el seu actuar dintre'1 treball, y es per aquest motiu que

no ha condensat encare cap pensament colectiu, doncs no pot califi—

carse de tal l'aspiració del descans dominical, qüestió més d'organl

sació ciutadana que d'estament o classe y que ha de subordinarse a -

punts de vista intervinguts per gent de tota mena. Am tot, el des—

cans dominical ha d'ésser y serà una qüestió de que la Secció haurà

de preocuparse activament com a formant part mediata de llur progra-

ma.

"El pensament colectiu, doncs, s'ha de fer, s'ha de concretar, y —

aquest pensament no pot ésser, no deu ésser fruit d'uns quants indi-

viduus, ha de formularlo l'estament, agrupantse primer, destrlantse

en categories després, dlscutintlo y perfilantlo finalment pera do—

narli forma. La Secció sols deurà recullirlo pera ferne penó de com-

bat y aleshores serà quant els gremis creats tindran la feina ben de

limitada.

"En aquest estat de coses la tàctica de la Secció haurà de consistir

en despertar l'esperit d'associació, en desenrotllar activament ses

energies o fer compëndre a nostres companys d'estament que solament

associantse podran algún día formular Justes demandes de millorament,

adquirint colectivament una personalitat que avuy no tenen.

"Aquesta feina s'ha de fer d'una manera indirecta, y'l seu desllori-

gador, pera assolir un èxit, ha de consistir principalment en atrau-

re la gent per medi de ventatges positives. Les coses que més impre-

sionen son les que mouen un fort interès egoista, y en aquest sentit

la Secció disposa d'un arma poderosa: el registre de colocacions.

"Heusaquí la qüestió que més deu preocupar a la Secció actualment.

"Un bon registre de colocacions ont la gent que hi acudeixi, de din-
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tre o fora casa (sempre preferencia per aquesta), trobi satisfetes -

llurs aspiracions de treball, serà un exemple eloquentísslm als ulls

de molts que sols se convencen per lo que veuen y toquen.

"Y tingueu en compte que una vegada desenrotllat, aquest registre o

borsa del treball serà un prestigi y una forsa del Centre, perquè no

hi ha pas dubte que allò val, troba sempre al defora qui ho sollci—

ta, y si nosaltres organlsem un registre ben montât, les cases comer;

ciáis se'ns adressaràn sempre que necessitin proveir una vagant, de-

fugint les recomanacions de gent mancada de coneixements comercials

y moltes vegades les comprometen sense satlsf.erles.

"Però es precís, es indispensable si volem que aqueix registre no -

sia una ficció amb apariencies de realitat, què'ls socis del Centre

constitueixin la seva base, el seu puntal més ,ferm, proporcionant a

la Secció filiacions exactes de llurs aptituts, de llurs coneixe

ments, qualsevulga que sia el seu caràcter, puig es ben clar que no

podrà ferse obra seriosa ni d'empenta sense que tinguem en el regis-

tre uns quants centenars de noms a qui oferir les plasses que sia ne

cessaries proveir en un moment determinat y sempre que s'ens solici-

ti. El que estigui bé podrà millorar; el que estigui cessant podrà -

trobar feina.

"Una vagant oferta a nostre registre y no omplerta serà sempre una -

reculada en el nostre propòsit, per qual motiu la Secció no s'ha de

llensar a una intensa propaganda entre les cases comercials sense —

comptar avans am les filiacions dites; y no val a objectar puerils -

temors en donaries, perquè tots els afers de la Secció son absoluta-

ment secrets pera tothom que no hi tinga intervenció directa, y per

tant cap mal ú's s'ha de fer d'elles.

11 Par al el amen t an aqueixa important qüestió del registre n'hi ha un -

altra -que en certa manera s'hi refereix- que ha de comensar també -

pel Centre. Es aquesta el cens. de la dependència de Barcelona.

"No's concebeix que en una ciutat de l'importància de la nostra, me£

cantllment, no puga saberse de manera indubitable el nombre de treba

lladors d'un estamen o classe; quan a l'extranger en ciutats de me—

ñor categoría comercial els posseeixen complerts. Y que no's digui -

°,ue això es pura curiositat estadística, mancada de trascendencia -

per la vida del estament, puig té una relació ben estreta am la con-
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tractació del treball y serveix d'un modo admirable pera orientar a

la gent.

"¿Quí de nosaltres s'orientaria a ésser dependent de corners d'un

ram determinat, sabent per endevant que sobrava personal y nue per

aquest motiu la soldada era escassa? O a l'inrevés, ¿cul, tenint d£

sitg de dedicarse al corners no s,'especialisaria vers aquell ram ont

el personal fos més reduït, ont per tant hauria de trobar més recom

pensat el seu treball?

"Es ben cert que se fa necessari aplegar com mes aviat millor el

cens de la dependència de .Barcelona, no pas una cosa ideal que en -

l'estat d'inconciencia de l'estament fora dificll assolir, però si
prou eficas pera determinar aouelxa regularisació de personal; tant

més necessària quant més avensi la lluita comercial que obligaré so_
vint als productors a cambiar de tàctica y procediments, y alesho—

res sobrarà personal per unes coses y en mancarà per altres. £1
cens donaria la mida, s.ino justa, ben acostada a la realitat.

"De totes aqueixes qüestions haurà de preocuparse la Secció, totes

elles àrdues y què'ns posaran a proba, mes no insolubles ni de dif_i

cil realisacló si no li manca 1 'apoy decidit dels socis que son els

cridats, naturalment, a proveiria.

"Aqueixes son mal glrbades les actuals orientacions ds la Secció, -

atrafegada are am la campanya 'Pro Treball Intensiu' de la qual es

el timó y'n porta la feixuga càrrega de treball manual y esfors per

sonal.

"Son apuntaments, desitjós, però poden ésser belles realitats. No -

son utopies llunyanes, sinó aspiracions del dia que podriem assolir
en pías relativament curt, puig l'associació, forsa propulsora moder-

na, pot fer miracles en tots els ordres de l'activitat humana, y no
sorna, multiplica.

"La Secció Permanenta de Relació y Treball es l'arbre més Jove dels

que té plantats el Centre. Hem de voler que fructifiqui com els al-
tres, y si ho volem, podem Ja desd'ara parafrasejar al poeta en el

seu cant a 'L'Arbre sagrat', simbol de la pàtria.
* ' *

"Amb el temps tocarà el cel."

("Revista Anyal", 1911, p. 204-203).
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ESPERANCES

"Cada any la vitalitat de nostres funcions es ben manifesta.

"Cada nova Jornada que en l'horitzó es veslluma es, pera nosaltres

observadors, bella oportunitat de temps: explotem 1'espay successiu

del moment pera fer de l'ocasió una continuitat productora d'ener-

gies. Si posem fi a la quotidiana tasca am quiscun dels mots Reia—
ció y Treball, allavors ja pot dlrse que havem fet quelcom; que la

Secció Permanente ha respost a la dicció titular.

"Però si acabem la jornada assentant, en l'ilusori llibre vert, la

colocació d'un nostre consoci, en aouest cas puja de grau la satis-

facció y talment sembla que la balansa de la justicia fassl révérera
eia al venerable Registre de Colocacions, per haver atès un cas

d 'humanitat.

"En aitals cassas es que té son deure a complir la Secció Fermanen-

ta de Relació y Treball, divisió última creada pera salvaguardar

els interessos morals y materials dels dependents.

"Y complirà son comès; cridada ella en diferentes manifestacions de

la ciutadana vida, a ésser el portaveu del Centre en l'exterior, an

ella es que li toca establir el cens de la dependència amb acció -

mancomunada, ella la capdevantera en tota reforma social; ella par_t

formant déu ésser de la Junta local de Reformes socials; ella eix -

de l'associació formidable per les seves campanyes reguladores de -
treball; ella, ànima de la futura Borsa de Treball; ella mateixa, -

si, esperit encarrilador de la verdadera acció social per medi del

professional periòdic.

"Ben patenta es la vitalitat de nostres actuacions enguany; fitem -

no més els ulls al considerable curs donat pel Treball Intensiu y -
apreciarem l'inestimable esfors. Hem conseguit que un gremi l'im

plantés total y definitiu; hem rebut, d'altres diferents rams, par-

ticulars adhessions y tot això ens indica, que la finalitat que per_

segueix la Secció Permanente de Relació y Treball es ben noble; ben

riallera, per tant.

"El Treball Intensiu es el cúmul per ahont l'individu ne treurà la

pauta d'acció, pera un futur millorament. ÍYIes es que l'esfors sublim
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queda tancat en el Treball Intensiu?

"—No y cent vegades no; la reforma tant interessada es l'esbós de

la~ gegantina obra que redimeix als pobles y dignifica'ls homes de -

abnegada voluntat."

F. Casademont

("Revista Anyal", 1911, p..211-213)
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TREVALLETCHI TOTS

"Una de les més crans injustícies que molts dels catalanistes han comas

ab la 'Unió Catalanista' es el d'acusaria de poc activa en la propagan-

da de nostres ideals. Si els que tan injustament han fet aquet retret o

la 'Unió', fossin dels que fa poc militen en nostres rengles, se podria
compsndre que fessin aquesta afirmació tan lleugera, però de cap de les

maneres se pot perdonar als que Ja hi porten algun temps y menys encar

als que pertanyen à alguna de les entitats qu'hi están adherides, puig

ó be demostren palesament que no s'han fixat gens ni mica en el funcio-
nament de la »Unió Catalanista', ó que al ficarse à la entitat adherida,

ho han fet ab el deliberat propòsit de sembrarhi la pertorbació.

"Cuan anys à venir, se fassi una recerca dels trevalls fets pera recon-

querir la Personalitat de Catalunya; esvahica Ja la passió partidista -

que tan da mal ha fet à nostra causa; Jutjada ab serenitat la tasca que
uns y altres hauran réalisât, .no's podrà per- menys que reconèixer el

trevall immens y seriós que sens impaciències ni precipitacions, sorte-

jant infinitat d'esculls, ni buscant l'aplaudiment popular ni espantante

se devant de les censures apassionades, dictades per la inconsciència -
ó'ls personalismes, ha anat .portant à cap la .benemèrita entitat capdal

del Catalanisme. Serà precís fixarse ab el sens nombre de periòdics y -
revistes, llibres y folletos publicats; del. infinit nombre de vetllades,
conferencies, meetings y excursions de propaganda portades à cap, amén

de la celebració de ses trascencentals Assamblees, pera ferse càrrec de

la meritíssima obra que incessantment ha vingut portant à cap per espai

de vint anys.

"Però ha vingut un moment en què'ls uns per miserables ambicions y els

altres per fondes rancúnies, filles en sa major part més que de discre-
pàncies del Credo fonamental, de sa inaguantable soperbia, han llensat

als d'excessiva bona fe, als eterns inconscients, à la lluita fraticida,

dividintlos com en temps que semblaven Ja definitivament passats, en -

dretes y esquerres, en negres y rojos, malmetent gairebé per complert -
la bona llavor'que ab tant fervor, constància y entussiasrne escampà per

tota la nostra terra, la 'Unió Catalanista'.

"Avans, la preocupació constant del Catalanisme, era procurar la unió -
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de tots els bons catalans, Ja que, comprenent que .teníem de lluitar con

tra un enemic que à més à més de la farsa, posseïa la astucia y la tra^l

daría, era indispensable concentrarse á fi d1aniquilarla per complert,

ja que d'aquest aniquilament n'havía de resultar el triomf definitiu ce

Catalunya. Per això'l vèiem actuar sempre unit; per això se donava'l

.cas maltíssirnes vegades de que homes d'idees extremadament avensades

anessin sempre Junts ab altres quin esperit conservador era de tots ben

conegut, puig uns y altres enamorats conscients de la Pàtria, devant del

perill que representava'l dividirse quan encar no havien assolida la

llibertat -de Catalunya, renunciaven à son respectiu ideal particular -

què'ls separava pera enfortir més y més l'ideal, ccmú què'ls unia. Per -

això la 'Unia Catalanista1 podia allavors actuar y fer sentir sa influ-

encia benefactora, perquè la bona fe y I1entussiasme de tots anaven sa-

biament dirigits per la Junta Permanent y ningú podrá negar que totes -

les .classes socials de Catalunya se preocupaven ce nostre moviment y •-

tothom comensava à veurehi clar y à ben segur que no s'hagueren passat

gaires anys sens que s'hagués obtingut lo que ab tant braó y carat Je d_e

fensaverri.

"Però la ;raleída política s'ha ficat altra volta à casa nostra. Tot lo

que avans era amor entre germans de Pàtria, s'ha tornat en odi insensat,

en criminal rencor dels uns contra'ls altres, y en aquesta trista situ-

ació, la Junta Permanent de la 'Unió Catalanista', cansada de tan cxi—

dar y predicar inútilment, s'ha tingut de creuar de brassas esperant -

que la dolorosa realitat torni'l bon seny à tants com l'han perdut.

"Es tant el desconcert, es tanta la falta de Ilógica qu'hi ha, s'ha pe£

dut tant el sentit moral de totes les coses, que veiem que mentres se -

tenen diners pera satisfer tots els vicis, mentre no'n manquen pera fo-

mentar les suscripcións, pera sostindré periòdics y centres fomentadors

de dretes y esquerres, ningú ó casi ningú ne té pera facilitar à la -

'Unia' 'Is medis pera que puga fer sentir sa autorisada veu. Tots aquets

que avans hem senyalat que injustament acusen de-passiva à la 'Unió Ca-

talanista', perquè no s'hi acosten é auxiliaria moral y materialment? -

Perquè no li fan ofrena d'una quota rne.nsual petita ó grossa? Perquè no

adquireixen els milions de sagells que pera sostindré la propaganda feu

imprimir? Tant costaria de que cada un de nosaltres n'adquiríssim un

centenar y'ls encastéssim à les cartes, rebuts, factures, etc., que coji

tinuament fem circular en nostres relacions familiars y comercials? Re-

cordemse de que deu anys endarrera, si la »Unió Catalanista» pogué des-
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plegar aquella grandiosa activitat, fou gracias á la cooperació que ab

l'adquisició de sagells li prestarem. Recordemse per fi que la Junta -

Permanent no ha negat jamai son concurs à cap entitat que pera la prop_a

ganda catalanista l'hagi solicitada. Si d'alguna cosa's queixa la Junta

Permanent, es de la indiferència ab que son escoltades ses excitacions.

Si es aixís, doncs, recordemse tots plegats de qu'esta en nostres mans

aixecar l'esperit decaigut de Catalunya; recordemse de que mentres est_i

ga en interdit la llibertat de nostra Pàtria, no hi han d'haverhi dre—

tes ni esquerres, y recordemse sobre tot de que la "Jnió Catalanista' -

ens espera altra volta pera recomensar per tots els indrets de nostra -

terra aquell gloriós Apostolat que tantes esperances feu concebir als -

catalans y tants temors à sos eterns enemics.*1

Jaume Arqué i Clapés

("Renaixement", 22 d'abril de 1311, p. 111 i 112)
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PARLAIENT DEL REPRESENTANT DEL CADCI, FRANCESC ROSSELL, A LA VETLLADA •

D'HCDTENATGE A LA BANDERA CATALANA, CELEBRADA A L'ASSCCIACIC NACICNALIS-

TA CATALANA, EL 31 CE JULICL DE 1311

II QSenyors:

"El C. A. de D. del C. y ce la I., la seva Secció Permanent de Propagara
da Autonomista, la qual en aquets moments represento, es sent orgullós

de pendre part an aquest acte, aplec de joventut anhelosa de llibertat

y perfeccionament.

"Mo podíem deixar de correspondrer al vostre convit, quan precisament -

el fet que ha inspirat aquest acte, es una d'aquelles accions que arri-

ven fins à lo rnés pregon ce l'ànima. Es un d'aquells fets que subléven-

les conciencies honrades; es una d'aquelles accions que, qui ne se'n -
sent ofès, no es digne ce dirse català, com tampoc es digne c'ésser ho-
me.

"Ja fa massa tenps que aquestes cobardíes se succeeixen y sembla que -

precisament, donada la seva freqüència, el poble s'hi hagi acostumat y

la major part d'aquest s'ho rr.iri ab indiferencia y fins somrigui iròni-

cament als què'n protesten.

"Ja han passat aquells temps en que tot acte atentatori à lo que indi—

qués catalanitat alsava un clam unánim de protesta; avui els homes han
abandonat el matís ideal de la Pàtria, pera llensarse al buit de la po-

lítica. Avui que ja no som cuatro locos, qu'un día hem fet tremolar á -

tota l'Espanya, qu'altre hem obtingut quasi la totalitat de la represer?

tacló catalana al Parlament espanyol, ab tot y ésser més, molts més, y
tenir Ja dretes y esquerres, som impotents pera alsar la veu de protes-

ta per una reparació digne al insult comès, pel representant d'Espanya,
à la bandera catalana qu'oneja en la lliure terra cubana.

"Y fou à Cuba, precisament; à Cuba, l'antiga esclava d'Espanya, la lliu

•Te terra cubana, la que recordant els seus temps passats, aquells mo —
ments anguniosos d'insults y persecucions, com ho es avui Catalunya, la

Que obrant digníssimament ha fet respectar la nostra senyera, que abrasi
Sada ab.sa antiga companya d'esclavatge, cerca alè y forsa en la senye-

ra de les estrelles.
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"Perd, bé, companys; avui nosaltres celebrem aquest acte.de protesta -

per l'insult à la bandera; altre insult ha vingut; l'atentat al Dret Ca

talà ab motiu de les pròximes oposicions à Notaries; altres en vindran;

y què? Es que l'obra de la joventut, la nostra obra, no més ha de con—

sistir en tancarse en una sala més ó menys gran, en un teatre si voleu,

y celebrarhi de tant en tant quelque acte de protesta? Es que la nostra

missió ha d'ésser la ce venir aquí entre nosaltres, els convensuts, à -

fer d à llegir uns quants discursos, pera asseurens demà al entorn d'u-

na taula de cafè, à criticar els vells que dirigeixen la política del -

nostre poble, qu'ho fan malament, què'ns enganyen, que son poc estri —

dents, quan nosaltres precisament, ab la nostra passivitat, deixem que

l'estridència y la puresa del ideal es prostitueixin?

"Es que la Joventut dels nostres dies, aquests Joves que vaguen errants

pel camí de la vida, no s'han aturat mai à reflexionar que la, llibertat

no es una panacea, qu'es una cosa que costa llàgrimes, sane y fins psr-

drer la mísera llibertat individual què's gosi? es què's creuen que

quan Deu vulgui serem? Ah, companys, que n'es d'amarga la realitat!

"La Joventut del nostre'poble* la qu'en el mes de Octubre de 13CG, feu

vibrar les plomes dels més ilustres escriptors de Catalunya, ab cants -

d'entusiasme per la seva cooperació al Aplec de la Protesta, cerqueula

ara, y si la traveu sondejeula y veureu la misèria que cova en el seu -

esperit.

"Pregunteuloshi à n'aquets Joves si Cuba y Filipinas obtingueren la -

llur llibertat ab deu d vint anys de lluita persistent. Digueuloshi que

si tan covarts son, que no tenen el valor de soportar els desenganys -

qu'en tota lluita s'hi troben, que s'arreconin, que s'amaguin sota ter-

ra, que no sigan tan malvats, que vagin escampant arreu, com ànimes en-

vellides, com sers que se'm van à la posta, la llevor del pessimisme.

"Un filòsof italià'ns diu: 'La simulació del pessimisme es la més mise-

rable de les ostentacions*, y nosaltres podríem afegirhi: 'miserable en

alt grau qui'l simula.'

"Anem propagant arreu, à la llum del dia, à la plassa pública, à les en

contrades que estant anhelosas d'ideal, cerquem en la placidesa de la -

fnontanya el consol del indiferentisme de la ciutat.

"Perd encare que la multitut de Joves, visquin allunyats de la lluita,

nosaltres, els que no hem abandonat mai l'integritat d.e les nostres as-
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piracions, procurem desvetllar als indecisos, diémloshl que no'es cert

què'l Catalanisme estiga malalt, que sols havem passat una llarga ' tempo_

raça de quietut; després de la nerviositat de la Solidaritat, som allà

ont érem; y que si be ab llibertat na hem conseguit res, en cambi ab me

dis pera obtenirla, ab medis pera crear fortes y vigoroses les futures

Joventuts, les què'ns portarán indubtablement la llibertat, à n'elles -

podrem oferilshi aquestes grans manifestacions positives: Literatura, -

Escoles Catalanes, Crfeons, Palau de la iïlúsica Catalana, Estudis Univejr

sitaris Catalans, y per. fi, l'Universitat Comercial Catalana, que inst_a

lará en un casal propi, que aviat va à bastir, el C. A. de D. del C. y

de la I. que avui m'honro en representar.

"iT.ostrérnloshl tot això, Joves amics; tinguem fe en l'idéal íntegre; no

abandonem mai l'estridència; lluitem, despertem, conquerim nous adeptes;

avant sempre sens defallir, què'l dia què'ls Joves de Catalunya s'hagin

capacitat de quina es la llur missió, Ja no tindrem que celebrar actes

d'aquesta mena, puig que llavors la Pàtria, la nostra Catalunya, serà -

per tot el mon respectada, com à terra progressiva, com à Nació emanci-

pada." .

("Renaixement", o d'agost de 1911, p. 29C i 297)



222

INFORME DE LÀ SECCIÛ PERMANENT DE PROPAGANDA AUTONOMISTA SOBRE EL

PROJECTE DE CREACIÓ DE LA mANCOiïlUNITAT DE CATALUNYA

"Excelentissims senyors: - •

"Aauesta Secció Fernnanenta que 's mou sempre impressionada pels batecs

de l'anima catalana, no pot deixar de concórrer a l'informació que —

aqueixa Excma. Ponencia ha obert a l'objecte d'aportar alguna idea reía
tiva a la creació de la riîancomunitat Catalana.

"Nosaltres, que de molts anys venim predicant l'ideal autonomista corn a

base de major esplendor en les arts, y la cultura; nosaltres, obrers, -

que per consegüent sentim més d'aprop la necessitat d'un cambi dels sis

temes que regulen nostra vida nacional pera que Catalunya pugui desen—

ratllar lliure y amplement les seves activitats; nosaltres, obrers, cue

coneixem la manca de medis en què's troba pera son desenrotlla la nos—

tra pàtria, opinem oue la unió de les ouatre Diputacions catalanes for-

mant un sol nucli, es d'una trascendencia capitalíssima, si se tenen en

compte no tan sols les corrents modernes que són de lliberació, sinó'ls

extrems que lleugerament exposem:

"En la nostra Catalunya, l'Indústria en primer terme i secundàriament -

el Còrners, nan obtingut un desenrotllo ben regular, convertintse en

fonts de riquesa ben estimables, y això Ja sabem que no es pas la pro-—

teccló que l'Estat els ha donat, sinó que es degut a l'esperit d'empre-

sa y laboriositat dels fills d'aquesta terra; però ni l'un ni 1'altre -

dels dos esmentats rams obtindran el desenrotllo què'ls hi correspon si

l'Agricultura, deu innegable de tota riquesa, no consegueix la prepond_e

rancia y el perfeccionament què'ls poden esperar de les bones condici—

qns naturals y climatològiques de nostra terra, y això únicament serà -

posible, així com l'establiment d'importantissimes indústries agricoles,

amb la construcció de carreteres,' ferrocarrils, canals, ports, etc. oue
al propi temps portaran al Comers y a l'Indústria a son total y defini-

tiu desdoblament y conseguirem evitar que de les comarques catalanes -

n'emigrin cap a ciutat la flor del Jovent que fins avui fuig dels seus

pqbles deixant-los tristos i miserables*

Clrem l'esguart envers les grans nacions y fem una lleu comparació pe-
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ra deduirne l'endarreriment en què's troba la nostra terra en lo refe-

2
rent a obres publinues. Catalunya té una superfície de 32,330 Km srnb-

2
una població d'uns dos milions de habitants. Suïssa té 41.0CO Km amb

3 milions trecents mil habitants, tenim a Catalunya 1.500 Km. de ferro_

carrils per uns'3.000 de carreteres, mentres Suïssa compta amb 4.500 -

Kilometres de ferrocarril y 16.GOO de carreteres; de modo que tenim a

favor de Suissa una grossa desproporció de despoblació y de vies de ço

municacic. Aquest es un dels punts principals que ha d'estudiar y resol,

dre la Diputació única.

"Un altre- dels extrems oue nosaltres, aimants empedernits del mateix, -

no podem deixar d'esrr.entar, es la cultura, base de la civilisació dels

pobles. La cultura catalana, malhauradament, sols ha trobat escalf en

la Diputació Barcelonina i en alguna que altra corporació de les pobla-

cions catalanes; cal que al constituirse la Diputació única procuri es-

campar .arreu de Catalunya l'influencia dels 'Estudis Universitaris Catn

lans' als que s'ha de procurar donar cada dia major amplitut, en vistes

a lo que avui sols té caràcter particular o extra-oficial sigui el dia

de demà fonament de l'Universitat Catalana.

"La Mancomunitat s'haurà de preocupar també, de donar tot l'apol mste—

rial possible a tots aquells centres d'ensenyansa de reconeguda utili—

tat que actualment a Catalunya crea l'iniciativa particular y la de les

colectlvitats, magnífics centres d'ensenyansa llocs ont les multituts -

anheloses de perfeccionament hi troben els medis, els elements necessa-

ris a llurs esperits pera obrirse pas en l'aspre camí de la vida.

"No, la mancomunitat no podrà oblidar l'esfors que pera llur perfeccio-

nament fan els fills de nostre poble. Deurà procurar que arreu de Cata-

lunya hi visquin perfectes institucions de cultura, procurant la constJL

tució de noves, ademes de consolidar les existents, algunes de les —

quals Ja avui ocupen lloc preeminent, donant bell esplet d'homes cultes

y ciutadans dignes.

"Y abans d'abandonar aquest extrem, cal parlar d'un altre aspecte del -

mateix, de grossa importància. La íYlancor'nunitat caldrà que se preocupi -

de la conservació de l'Immens tresor artístic y dels monuments que s'a_i

xequen en tota la nostra pàtria y molt especialment de la formació de -

biblioteques fixes y ambulants que, per sa cualitat y funcionament, re_s_

Ponguin a les necessitats de nostre poble. Hi ha, entre nosaltres, un -

contingent de gent senzilla, Joves obrers, que per llur carácter o



224

vocació, no abandonen mal l'estudi; altres que, sens dedicar-se espe—

cialment a l'estudi, cerquen en les biblioteques el refinament "de llur

esperit. Fer tot nixó, entenem que la ¡Ylancomunltat no deu abandonar

aquest punt. - •

"Deurà també vetllar per la integritat de tot lo que siguin costums, -

lleis y usatges de la nostra terra que li resten, encara, dedicant sa

especial protecció y apol a la conservació y millorament d'aquelles que

Ja sia en forma de solemnitats, esplais o en la de règims mancomunats -

de conreu y de regadiu, constitueixen per si sols caràcters típics que

distingeixen cada una de les comarques -no lo qye se n'ha dit provinci-

es- que formen Catalunya.

"Exposades lleugerament les anteriors consideracions, anem a concretar

nostre pensament de la següent forma:

"Admetent, en tota sa integritat, les conclusions formulades 'en l'in—

forme presentat del Centre Autonomista de Dependents del Corners y la -
Indústria1 del qual forma part aquesta Secció Permanente y donantles

com a reproduïdes en sa totalitat, diem: '

"que la Mancomunitat ha d'atendre també a la extensió dels Estudis Uni-

versitaris Catalans, fins a ferne la Universitat Catalana; ha de pres—

tar tot son apoi material a les Institucions culturals i artistiques y

als centres d'ensenyansa intelectual y de cultura fisica que avui exis-
teixen, fills de la iniciativa particular y de la de les colectivltats,

procurant la creació de noves institucions similars arreu de Catalunya;

s'haurà de preocupar de la conservació del tresor artistic y monuments

escampats per nostra terra; haurà d'augmentar y establir noves bibllote_

ques, creantne de fixes y d'ambulants, que corresponguin a les necessi-
tats comarcals de nostre poble, y demà vetllar per la integritat de tot

lo que siguin costums, lleis y usatges de Catalunya, conservadores dels

caràcters típics de totes y cada una de les comarques catalanes.

"Barcelona, 12 agost 1911

"El president' Joaquim Delclós

"El secretari Josep Duch i Solé'

"Excms. senyors "presidents de les 4 Diputacions catalanes que formen la

ponència nomenada per a l'estudi de l'organisacló de la Mancomunitat Ca

talana." ' •
("El Poble Cátale", 16 d'agost de 1911)
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INFORME DEL CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ 1 DE LÀ INDUS-

•TRIA SOBRE EL PROJECTE DE CREACIÓ DE LA fclAfcCOMJrtlTAT DE CATALUNYA

"Excelentissims Senyors:

"Els acords presos per la Diputació Barcelonina y acceptats per les de-

més Diputacions catalanes, y els dels Representants de totes elles en—

tre'ls quais hi figura la pràctica de l'informació pública a la que acia

dim nosaltres per medi del present escrit, causaren en aquest Centre

una dolsa satisfacció, satisfacció que tenim forta pruija de fer ben pa_

tent com just tribut a les profitoses iniciatives de les actuals Corpo-

racions provincials de Catalunya, de les que aqueixa benemèrita Ponèn-

cia n'es digníssina representante.

"La qüesió sotmesa a informació pública es afalagadora per sa virtuali-

tat actual y per les belles esperanses que enclou; perquè veiem en
ella'ls ferms dictats de conciencies serenes que amb aquesta afirmació

proclamen ben alta la dignitat de-nostra mare Catalunya, y perquè en aj.̂

tal afirmació s'hi mou el llevat de la definitiva lliberació de nostra

pàtria.

"Es també interesantíssima per aquest Centre, ja que no sols ve a cons-

tituir l'efectivitat de les aspiracions catalanistes que formen l'essen .

eia de la nostra ànima colectiva, sinó que, d'un modo directissim, afe£

ta alguns aspectes de nostra vida social, tais com la cultura y la bene_

ficiencia, quals mots gallardegen ufanosos en nostre guió de combat. Es_

timem com una bellíssima confirmació de la bondat de nostra actuació el

propòsit de designar com mediata la finalitat de la Mancomunitat català

na en vers els problemes de la cultura y de la beneficència, problemes

ambdós que se n'emporten gran part de nostre fort impuls jovenívol. Ai-

xí, doncs, entenem acertats els propòsits d'atendre als serveis d'obres
públiques; respecte aquest darrer-hem de fer constar nostre reconeixe-
ment de la grossa importància que té.per la vida dels pobles el que

aquests comptin amb una bona xarxa de camins, carreteres, ferrocarrils,

y canals, sense'ls quals es imposible que l'Agricultura, el Corners y —

l'Indústria se desenrotllin abastament pera arribar al grau de riquesa

han d'assolir; més en el nostre cas de Catalunya aquesta necessitat

de punt si se té en compte l'immensa desproporció amb que son ter-
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ritori està dotat de les obres públioues a aue hem feta referència; n'hi

ha prou amb recordar 1'estat de abandó en aue alguns trossos de nostra -

aimada pàtria se troben pera què'l cor 's'ompli de condol, y pera desit-—

Jar amb tota la veemencia de la nostra ànima que un arreplegament de fo_r

ses y d'energies corretgeixi vicis y consuetuts que, tenint son origen -

en una ignorancia absoluta, són productors tíe injustícies que' sembren la

pobresa aont el benestar podria y deuria regnar amb tot son esplendor; -

la Mancomunitat ajuntarà esforsos y fomentará la mutua correspondencia -

d'interessos, fent què'ls beneficis de les obres públicues alcansln a -

tots els indrets de la nostra terra, portant les facilitats y les ventaj:

ges de los comunicacions, regadius, étc. a tots per igual, a benefici

també rie la ricuesa de tots. •

"Tot això en quant els termes a nue se cenyeix la finalitat del projecte

de [San común i tat; però portats per la bella impressió produida en nostre

esperit d'enamorats, volant en ales del nostre desitg, ovirem altres fi-

tes què'ns sembla haurien de caure baix l'acció de la mancomunitat, y -

que volem exposar a la consideració d'aqueixa Excelentlsslma ponència -

amb tots els respectes y amb tota llealtat, amb les més poques paraules

possibles.

"Entenem ous la lYlancomunitat hauria d'estendre sa acció-en la defensa

del Dret Català; defensa tant més necessària en quant veiem que massa sn.

vint certes escomeses fan témer per sa existència avui Ja tant afeblida;

defensa oue no hauria de parar fins a retornarli tot son poder; entenem

que hauria de recabar l'obtenció de l'autonomia universitària, que hau—

ria d'impedir que certes oposicions, com ara les de notaria, es centraLi

sin a ¡nadrit; que hauria de procurar que les oposicions a Escoles de ce£

ta categoria se descentralisin, així com tots els serveis que afectin a

la vida de les regions; entenem que hauria de recabar la facultat de co_n

tribuir a la formació de l'exèrcit general per medi de voluntaris o pa—

gant un tant alsat aue eximeixi igualment a tots els fills de Catalunya

del servei de les armes; entenem que hauria de tenir la facultat de con-

tractar els tributs pagant a l'Estat un tant anyal; entenem oue hauria -

de tenir la facultat de dictar lleis que regulin el treball segons la rria_

ñera de ser de nostra nació, y que hauria d'atendre a les necessitats -

dels obrers vells y sense feina.

"Fixada en termes generals, a la falso de preàmbuls, l'impressió què'ns
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han causat els acords presos per les corporacions que aqueixa Ponència -

representa, anem a concretar el pensament que volem aduir a l'informació

oberta, com humil gra de sorra a la gran obra de reconstltucio de la Ge-

neralitat de Catalunya.

"L 'informació 's pot concloure en tres punts essencials:

"1. Conveniència de constituir la ÍTlancomuni tat Catalana.

"2. Sa finalitat.

"3. iïlodo de feria viable.

"La Hancomunitat catalana es convenient perquè assolirà un tot avui es —

auarterat, tornantli el vigor necessari per a fer sa vida real, forta y

plena. Lo que avui es un cos viu mercès a la llengua, a l'historia y a -

la rassa, si bé: afeblit peroué a~ü l'esquarterament de son territori sa-

actuació es incompleta i desequilibrada, tornará a la realitat donant ma

Jor farsa a sos organismes y fent més fécondes ses Iniciatives pera que

sa vida, producte d'un cos fort, s 'extendrá renovadora sobre totes ses -

parts armónicar^ent y sense afebliments ni amputacions de cap mena. Refa-

rà lo oue illógicament s'hauria desintegrat, afeblintho, y agermanarà -

als oue mercès a un estat anormal que, esmaperduts, no han sapigut capir

ben bé, se miraren amb rezel ¡Qh, vergonya! y romanien com enemics, com

representants d'interessos contraris.

"FINALITAT

"La fïlancomunitat tindrà per objecte encarregar-se dels serveis de cultu-

ra, beneficència y obres públiques; de la defensa y reconstitucló del

nostre Dret Civil; procurarà la obtenció de l'autonomia universitària; -

la descentralizado de les oposicions a Escoles, a Notaries, y de tots -

aquells serveis que afectin a la vida general de les rayions; concertará

amb l'estat la contribució de sang, pagantla amb diners o amb un. contin-

gent voluntari; concertarà també'ls impostos per un tant alsat anyal; re

cabara la facultat de dictar lleis nue .regulin el treball segons la mane

ra de ser de nostra nacionalitat, amb la constitució de tribunals mixtes

arbitrals; y amb sa hisenda crearà els segurs obrers per a la vellesa y

socorrerà els sehse feina.

D£ FERLA VIABLE

"La mancomunitat estarà formada per tots els Diputats de les quatre >pro
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en diferents indrets de Catalunya, si pot ser en la mateixa comarca a '-

que afectin els acords quan s'hagi ce tractor alqun assumpte d'índole

particular comarcal, haventhi una ponència nomenada per la mateixa Assam

blea encarregada d'executar sos acords. Els organismes provincials exis-

tents avui o el nui els substitueixin, actuaran en son territori respec-

tiu pera tots aquells serveis d'ordre interior, tendint no abstant, tots

ells a esborrar tot nuant sigui possible son caràcter peculiar pprs cc'op_

tar la modalitat nacional nue li dongui el caient d'un tot armonic, y ai_

xó s'há de'conseguir amb amor per part de tots, amb amor inestroncable,

font de gràcia y de vida exuberanta. Fera ccbrir els contingents de sang

y d'impostos amb l'Estat, establirà amb llibertat els impostos aue preeu

rara siguin ssmpre progressius y suprimint aouells aue san més odiosos -

per la desproporcionatitat amb cue graven als ciutadans y per tot lo ous

afecti al treball y protecció als treballadors, tindrà sempre en compte,

els interessos y la ponderació cel capital y el treball, font ambcós de

la producció de tota mena nue s'ha de procurar fer cada dia més compati-

bles.

"Y una vecada resolts t?ls esmentats punts per aqueixa ponencia y comuni-

cat els acords als representants de les diputacions, aquestes en sa teta

litat se reuniran en Assamblea magna per a sancionaries solemnialment.

"Això es tot cuan t ha cregut oportú fnrvos avinent aquest Centre Autono-

mista de Dep.del Corners y de l'Ind. relatiu a l'informació oberta per al

millor establiment de la ííiancomunitat Catalana, futura Generalität de Ca

talunya.

"Barcelona. 12 d'anost 1911/ -J

"El President Josep Puig i Esteve

"El Secretari Rafael Pons

"Excrns. Senyors Presidents de les quatre Diput. Cat. que formen la Ponen

eia nomenada pera l'estudi de l'organisació de la fflancomunitat Català—-

na." ' '

("El Poble Català", 17 d'agost de 1911)
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PARLAMENT DE FRANCESC ROSSELL I MUNTANER AL lYllTING, FET AL

CADci, EN cunrrernoRACiu DE L'ONZE DE SETEMBRE, EL 10 DE SE-
TEireRE DE 1911 • • . •

"Catalans:

"Avui, com sempre, la Secció Permanent de Propaganda Autonomista -

d'aquesta casa, atenta a recullir els batecs de l'ànima adolorida -

del nostre poble, ve a parlarvos de patriotisme, a alentarvos en la

lluita y a parlarvos en fi, de la missió patriòtica de tots nosal—

tres.

"Nosaltres sentim un venerat respecte per totes aquelles gestes de

la Catalunya d'un temps; creiem que cal remembrar periòdicament els

fets de les nostres lluites passades, pera mostraries com espill de

futures lluites. Al remembrar els fets dolorosos de la nostra Histo

ria honorem a les víctimes de la llibertat.

"Vivim actualment en uns moments de greus lluites. Les lluites del

carrer entervoleixen les que un Jorn uniren a tot el poble. Les mul

tituts segueixen als homes que les dirigeixen, purament per rutina-

risme; en el cor del nostre poble hi ha quelcom excepcional. Li cal

que les punxantes diatrives del centralisme espanyol siguin un se—

gult d'insults y d'amenasses; cal que li toquin lo més sagrat del -

seu ésser: la parla, la catalanitat. Sens l'insult, sens l'amenassa,

sens res que '1 fereixi, el nostre poble no's mou, el nacionalisme -

el guarda en lo més pregon de la seva ànima com a la cosa més esti-

mada; empro, malhauradament, no'l practica.

"Què'n fa d'anys què's predica una mateixa cosa! Y encare hi ha mul

titut d'infants que no concorren a les escoles catalanes, multitüt

d'empreses mercantils o industrials que, vergonyosament pera els -

que poden y deuen ferho, están en mans de gent extrangera; les ca—

ses comercials y les botigues, quasi sa totalitat, están anunciades

en una llengua, tan armoniosa com vulguin, però que no es la catal_a

na; y encare en el cor dels homes adinerats de Catalunya hi ha afer_

rat l'egoisme vergonyós, que no saben despéndressen per un moment,

quan la Pàtria ho demana, pera realisar obres magnes, pera ajudar -

materialment als que del res han creat grans coses, baluarts de cul
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tura, y llocs ont les multituts, la Joventut del nostre poble, hi -

cerca la seva perfecció, la satisfacció del sagrat anhel de person_l

flcació. individual,, precursora de la colectiva.

"Tot això fa oue visquem en un estat anguniós. Que vegem més d'aprop

les faltes del nostre propi ésser, y que els aue mai, absolutament

mai deixem arrosseganse per la malhauransa, ens afermem cada dia -

més y més en el nostre ideal, lluitant ferament contra aquest pess_i

mlsme atàvic, que tan sovint els homes deixen arrelar el llur cor.
Res pot afeblir les nostres conviccions; res pot deturar la nostra

marxa lenta empro serena; el camí que un dia ens proposem seguir, -
fit l'esguart en l'horitzó alla ont brilla el crepuscle del dia en

que temps a venir el sol brillarà esplendorós pera nosaltres, se—

gulm pausadament, la constància guia les nostres petjades, y la

obra de educació, socialisació y nacionallsació del nostre poble, -

el C.A. de D. del C. y de la I. va reallsantla sens soroll, quieta-

ment, convensuts que la obra positiva, afirmativa, es aquella que -

consisteix en acoblar el poble, ensenyantlo, educantlo, preparantlo

en un mot, pera la lluita econòmica y politica.

"Nosaltres fem obra de Joventut. Volem aue*ls Joves que tan allu—

nyats se mostren avui de les lluites politiques y socials, vulguin

péndrehi part. Cal que la Joventut catalana reconegui que la lllber_

tat dels pobles no's conquereix discutint a les taules dels cafès:

la obra de llibertat ha d'ésser nostra, dels Joves; les Joventuts -

han sigut creades pera rejovenir als pobles, y si nosaltres els Jo-
ves, permaneixéssim indiferents a les lluites oue al nostre entorn

esclaten, no seriem dignes de considerarnos com a tais, puig aue es
en la Joventut ont deu haverhi la nova sava, que fassi reviure el -

decandit arbre de la Pàtria. La obra de llibertat, ha de ésser de -

nosaltres, y solsament nostra: hem d'ésser nosaltres quins amb l'es

perit amarat d 'ilusions, lluny del pensament tota espurna de pessi-

misme anem a la devantera de la lluita catalana. L'any passat, auan

la Fransa^ la lliberal Fransa! feu expulsar del seu territori als -

nacionalistes egipcians, quins anaren a celebrar el llur Congrés de
Nacionalisme Egipci a Italià, recorda que un dels principals mem

bres d'aouel·l Congrés declarava a un periodista italià: 'La lliber-

tat del Egipte no la conseguirem nosaltres, els que avui som aquí.

Serà la Joventut egipcia que hem enviat a les Universitats del nort
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d'Amèrica, de la Fransa, l'Alemanya, a 1'Austria, y de 1'Italia. Se_

ran aquells Joves quan tornin a la Pàtria, els qui, sadollat el

llur esperit de les corrents modernes, se posarán a la devantera
del nostre moviment nacionalista y portarán 1 'independencia al Egip_

te.' Quina confiansa més gran, quina fe més absoluta la d'aquells -

homes, en la Joventut! Fer què la Joventut catalana no compleix com

a tal, colocantse al lloc que li correspon, recorreguent la nostra

terra d'un cap a l'altre, del pla a la montanya, expandint, predi—

cant arreu, en el teatre, en la plassa pública, la nostra Idealität?

Joves amics, son molts els catalans que encare no senten.el nacioma

lisme; son moltes les encontrades de Catalunya que no han sentit -

mai els predicadors del nacionalisme: per què no hem d'ésser nosal-

tres qui anem a convèncer a aquells homes y a despertar a aauells -

pobles?

"L'home te dret a la llibertat; y els que lluiten en aouesta casa -

li donem els medis per a ésser apòstol d'acuella. Tot home te'l -
dret de perfeccionar el propriindividu; es el segon dret de l'Home,

diu Spedalieri, y aauest dret els Joves poden exercirlo en la nos—

tra casa; perfeccionats ells, perfeccionat el poble; poble perfec—

te, poble lliure; te'l dret a la llibertat, sinó li donen se la

pren. Tenim dret a ésser homes lliures, perquè l'absolutisme, l'a—

vens de les ciències l'ha abolit; tenim nosaltres, els catalans, el

dret a la llibertat, perquè nosaltres som una rassa, y com la carac

terlstica d'aquestes està en les costums, en la llengua, etc., po—

bles de diferentes costums y diferenta llengua no poden regirse

baix unes mateixes lleis, un mateix codi no pot limitar les llurs -

atribucions, puig que en les costums hi ha la diferencia de l'ésser

y en aquesta diferencia la impossibilitat de regirse ambdues per

una mateixa llegislació. "

("Revista Anyal", 1912, p. 109-112) -
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PARLAÍïENT DE J. DELCLCS I DDLS, PRESIDENT DE LA SECCIÖ PERMANENT DE

PROPAGANDA AUTCNCmSTA, AL MÍTING DEL DADCI, CELEBRAT PER A CCÏÏTfErqÇ

RAR L'CNZE DE SETE.T.BRE EL CIA 1C O'AQUEST KES DEL 1311

"Catalans, catalanistes:

"La Secció Permanent de Propaganda Autonomista, fidel ressò del esperit

catalanesc qu1alena en tots els elements integrants d'aquest Centre, no

podia deixar passar aquesta data tant trista, el memorable 11 de Setem-

bre, sense rendir homenatja als martres de Catalunya qu'en l'any 1714 -

socurnbiren per la f orsa després d'haver plantat cara à dos exercits com

pestas de dugués nacions més absorvents que poderoses; ja que ab tot y

el crescut número ce combatents ab que comptaven, comparat ab les redui

des forces catalanes, se vegeren obligades à mantenirse en peu de guer-

ra, temps y més temps, pera veurer coronats els seus esforsos malignes,

ab una victorià que deuria haverloshi fet vergonya.

"11 de Setembre ce 1714! La teva evocació deuria ésser prou pera que -

tots els catalans, sense distincions de cap mena, se sentissin espero—

nats à treballar en pro de la reabilitació de la Pàtria, en pro de les

llibertats perdudes de la nostra estimada terra catalana!

"Pera tot ésser català deuria havernhi prou de que fullejant l'Historia

de Catalunya, al passar els ulls en els seguits episodis d'aquella épo-,

ca, quals héroes donaven la seva sang y fins les seves vides per la no-

ble causa que defensaven, pera ferse càrrec de que tenim un gran deurer

á cumplir. Y aquest deurer es el llegat qu'endressaren aquells abnegats

patricis à ses generacions venideres.

"Hi va haver un temps, no molt llunyà, que semblava que l'actual genera

Cid era la destinada à omplir aquell marbre blanc, que en la desapareg_u

da antiga Lliga de Catalunya feia costat à un altre marbre negre aont -

s'hi llegia un fragment de lo que podem.dirne testament dels nostres -

avis, y que moralment tenim el deurer'de cumplir d fer de manera què'l

cumpleixl la generació que ve darrera nostra.

"L'esmentat fragment deia aixís:

"'... Se fa també assaber, qu'essent l'esclavltut certa y forsosa, en -

obligació de sos empleus, espliquen, declaren y protesten als presants
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y donen testimoni als venitíers, de qu'han executat les ultimes exporta-

cions y esforsos, protestant de tots els mals, ruines y desolacions,

que sobrevinguessin a nostra comuna y afligida Patria, y extermini de -

tots el's honors y .privilegis, quedant esclaus...'

"Com d'alguns temps ensá, malauradament l'esperit catalanesc ha decai—

gut, es vergonyós el dirho! , aquest decairnent ens impossibilita de que

siguem nosaltres, la generació actual, els destinats à satisfer aquell

manament sagrat que, per ciemunt de tot, un día ó altre té de cumplirse.

"No es pas que Jo ara vulgui fer retrets; molt lluny están del meu

ànim, car la Secció de Propaganda que tinc l'honor de presidir es filla

d'aquet Centre, y aquest Centre's deu à tots els elements catalanistes

sense distinció de matissos, y per lo mateix no pot ni deu censurar à -

ningú, Ja que tots li són menester y à tots per un igual deu guardorlo_s_

hi'l reconeixement de que s'han fet mereixedors per no haverli regate-—

Jat mai el seu apoi, tant moral com material.

"Files això no vol dir que la Secció de Propaganda Autonomista del C. A.

de C. del C. y de la I. no's pugui plànyer, no's pugui condroldrer del

actual estat del Catalanisme. No crec que ningú pugui negarli aquest -

dret.

"El Catalanisme actual, à tots aquells que mai hem simpatisat ab cap -

partit polític à l'espanyola, no pot satisfernos; Ja qu'en molts punts,

l'experiencia'ns ha ensenyat què'l poc ó molt contacte qu'ha tingut ab

elements exòtics à la veritable manera d'ésser de l'actuació catalana,

no li ha servit más que pera desvirtuarse.

"Jo recorda molt bé que quan el Catalanisme actuava solzament al impuls

del amor à Catalunya, qualsevulla manifestació que s'intentés realisar,

la portava à cap, tothom ne sortia satisfet, à tothom li quedaven ganes

pera procurar l'organisació c'un altre més gran y ce més trascendencia.

Per dissort, avui no passa aixís. Allavors, ningú's mirava de reüll, -

tothom tenia confiansa ah el veí del costat. Avui semblem una família -

de germans malavinguts.

"Per què no pot acabar d'un cop,doncs, aquesta nostra malentesa desavi-

nensa? Per què en un dia donat, tots à l'una, no podem dir cada hú per

sí; 'En el camí. de les reivindicacions Pàtries, creientnos agafar una -

dressera, flantnos de les apariencies, ara'ns trobem qu'hem fet marra —

da: tornem enrera y seguim el camí què'ns havíem senyalat al empendre -
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lo que Ja sabíem qu'era una llarga c3minada.' Y mentres no ho fem aixís,

potièm estar convensuts que no arribarem mai al cim aunt hem d'assollrhl

l'ideal què'ns desvetlla.

"Y per què la trista jornada que avui commemorem no pot encaminarnos en.

aital sentit? C,ui sab, si l'aprofitéssim, si d'aquí endevant podríem r_e

memorarla, no corn ara, com à jorn ce dol, sinó com podria essor, un

Jorn de glòria?

"Jo estic convensut, que una manifestació composta de tots els catalans

aimants de les llibertats de Catalunya, seria imponent; y si demà, al -

peu de la estàtua d'en Rafel Casanova, rendint nomenatje als martres de

la nostra Pàtria, quedéssim despullats per sempre de les petites dife—

rencies què'ns allunyen als uns dels altres; el fi que à tots ens mou -

ens el veuríem més apropat, y allavors en nostre esperit hi tornaria r_e

nàixer aquella fe, hi tornaria renaixer aquell entusiasme, retornantnos

l'esperansa ce que nosaltres, la generació actual, es la destinada à -

cumplir aquell llegat que feren à ses generacions venideres, els mar

tres de Catalunya que socumbiren per la forsa, el dia 11 de Setembre de

1714."

(""Renaixement", 21 de setembre de 1911, p. 367 1 368}
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TRÍPTIC

"Gel Passat ' . .

"Pàtria meva. Catalana terra, la sagnanta data del 11 de Setembre de -

1714, sigue la llosa què't sepultà.

"D'ella ensa, has esdevingut un poble afemellat per lo feble, dúctil á
tot insult, que si abans d'aquells luctuosos fets, à les fuetades respa

nies masclament, ab ta viril energia, avui acostumat al servilisme, —

agups ta ja masella espatlla, als eterns enemics nostres, que voldrien

occirte per sempre, al veure ton afany de redressament.

"Si'ls martres quals gestes remembrera, aquells defensors de les nostres

llibertats, aixequessin de llurs fredes tombes llurs testes, estimarien

malaguanyada sa generosa sang, vessada noblement, fent de sos pits mura
lles ab que barrar els passos als saldats de Felip V.

"Nobles martres, nissaga d'héroes ben à la catalana, els que després de

més d'un any de seti, ab la fam y la misèria ensenyorida de vostra llar,
servareu prou braó per no rendirvos, fent ce Barcelona un'altra Muman—
ela, que fareu vilment enganyats y traïts per tothom, que l'Anglaterra,

fiadora dels sagrats drets de Catalunya, tolerà se vos negués assistir

com corresponia al pactarse à Utrecht el pervindre de nostre poble: Sa-
pigueu que fins à nosaltres ha arribat el ressò de vostre clam, el crit

desesperat de vostra agonia, quan ab vostra generosa sang s'escolava la

grandesa y llibertat de Catalunya; vostre testament sacratíssim, vostre

mandat de que un'altra generació reprengués la tasca, si som impotents
per cumplirla, l'espantíirèm arreu, la deixarem esculpida en el cor de -
nostres fills, per si ells més sortosos que nosaltres, poden cumplir el

manament.

"Aquesta es la oracló-evocacló, què'ns ix à flor.de llavi al depositar

la perpetuina al peu del bronze, què'ns fa reviure la visió de bell mo-

rir del darrer conceller en cap, en Rafael de Casanova.

"Del Present

"Y are un breu esguart entorn nostre, tot marxant á cumplir el sagrat -

deure anyal.

"Entorn vostre, inmortal Casanova, passaren un bell dia de niaig les geri
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ni, que homenatjà à homes encarnació del verb polític, malgrat y sem —

blar freturosa de catalanitat, no tingué per vos cap homenatja, no s'a-

cotafen les flamants banderes à vostre esguart simbòlic, no representà-

veu res per ells, y les gentades passaren, passaren en barreja llampant

de coloraines, ferma la petjada, la testa al aire, per sota l'arc de -

simbolisme exòtic, prop del lloc mateix aont vos caiguéreu acribillat -

pel plom dels aliats. D'aquell rebombori, què'n resta? l'esfumat rscort

de molts homes agermanats un d£a, avui enemics irreconciliables, empal-

tats de tots els vicis de la política que tant mal ens ha fet.

"Sembla existir una comunió catalanista, fins ofereix diversos aspectes,

y entorn de l'idea mare giravolten com papellons à la flama, barrejant

llastimosament el suprem ideal de renacionalisació ab les mesquines —

lluites d'idees de propi profit personal, sadollats d'esperit acomodat^

cl, enganyantse à sí mateixos, car semblant marxar per viaranys dife

rents, en el fons els atia un mateix vici: manca de sentiment català.

"Fa pocs dies un representant del Nacionalisme Republicà deia: 'L'acte

d'homenatjar junts dreta y esquerra la memòria del 11 de Setembre, no -

reportaria cap benefici ni à la dreta ni à la esquerra; tot lo més ne -

reportaria al Catalanisme.'

"Heusaquí'ls fruits.

"Si com à finalitat capdal d'un ideal gran, cal valdres de medis d'ex—

pressió de la gran idea definitiva, destriant son amor en petites partjt

cules, clar que, malgrat engrunallat, se podrà oferir sempre una expre-

sid de l'icea mare, encar que mesquina, empro dosis infinitesimals no -

podrán fonamentar obra solida, un conjunt d'homes inspirats en migrats

reflexes de l'ideal suprem, aportarán cooperació débil y inarmónica, -

poc equilibrada, y demunt fonament aixís, no's podrà rnai aixecar edifi-

ci sólit.

"Y per això avui es un regidor catalanista qui parla en castellà en una

sessió del Consistori, demà són sos companys qui en una pública manifes_

tació demanen l'abolició de la pena de mort (humaníssima pretensió dig-

na de lloansa), però qu'en son curs criden morin una pila d'homes y co-

ses.
«

"De l'Avenir

"Vindrà, perquè volem que vingui, un dia en que Catalunya tornará á ser
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lo que sigue; no viuen encare'Is homes que ompliran el marbre blanc de

l'antiga Lliga de Catalunya, per fer bis ab l'altra de sagrada escriptu

ra; serà per la voluntat de tots els catalans, sobirana voluntat, des—

prés "de l'apostolat tot just iniciat, que l'au fénix volará pels espais

lliures de nostre cel blau, encarnant l'imperatiu volem iniforme en seni

timent de Pàtria, fruit de la tasca nacionalisant ab el concurs del ir-

redent mogentse per rompre grillons ds tota mena y demanant un lloc dig_

ne en el banquet de la vida, y aleshores la Pàtria' reviurà de fet.

"Era una nova de pau y bellesa suprema, expresió de llibertat, assegura_

rá à nostres fills... néts... el dret a conviure entre'Is pobles aven—

sats y lliures, y aleshores sera féconda la gestació; la terra que mai

regateja ses riqueses será prodiga, y Catalunya, confortada de dinámica

intelectual, oblidades efímeres lluites; del llevat contemporani, quedja

rá l'obra positiva d'educació social; quan homogeneats per principis -

d'humanisme, els homes, educat al uníson son cervell y son cor, haurà -

finit l'apostolat, Catalunya serà.

"Els que creuen y confien en sobrenaturals forses, à sos precs creuran

se deu, y'ls que sols de llurs activitats y natural dinàmica1s'refien,

creuran que à sa voluntat ho deuen. Lo essencial es que abrassats uns y

altres, descoberta la testa, ho veuran.

"Ditxosos ells!!"

J. Grant i 5ala, soci del CADCI, si bé no signa aquest i els articles

següents com a tal.

("Renaixement", 11 de setembre de 1911, p. 353 i 354)
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L'INOPORTUNITAT

"Ser inoportuns quasi que vol dir ser inútil. Tal com avui están les c£

ses, el fet qu'avui conmemorèm els catalanistes, la trista data del on-

ze de Setembre, es, per segons qui, una inoportunitat. Es una cosa inú-

til; sens cap fi positiu -diuen els uns- es antilliberal, antiprogres—

siu -diuen els altres.- Es humà, es patriotisme, conmemora les dates

glorioses de la nostra Historia, -diem nosaltres.

"Els qu'avui pregonen contra la celebració de aquestes dates, aír com -

un sol home, ab la corona penjada al coll y ab les llàgrimes als ulls,

anaven à rendir' homenatge en l'estàtua d'en Casanova, als catalans qu'en

1714 moriren defensant à Barcelona de l'invasió franco-castellana. Y é

la nit, com à bons patriotes, acudien à les vetllades necrològiques —

qu'en quasi tots els centres catalanistes <=s celebraven.

"Avui ja no es aixís: ens hem tornat més avensats, y aquestes coses les

hem d'abandonar per sempre més; sols' els pobles petits, dèbils, aquells

que no tindran mai llibertat, deuen celebrar les dates més ressurtlnts

de la llur Historia. Perquè, com que fins ara dins del Catalanisme no -

havíem tingut sabis filosops, no'ns en havíem adonat que aquella gent -

que moriren defensant à Barcelona, representaven el retrocés, y les 'ho_s

tes castellanes, el progrés. Y per això durant una colla d'anys hem fet

l'orni portant corones y celebrant vetllades à la memòria d'aquells —

atrassats ciutadans de Barcelona.

"L'inoportunitat es un gros mal. Y en el plet que estem debatent, qui -

es l'inoportú, els que preocupats per la República ó per l'ordre social

reneguen d'aquestes manifestacions patriòtiques, ó nosaltres que, atents

com el que més à les evolucions de la política moderna, tenim com à co-

sa sagrada, imprescindible, la celebració d'actes patriòtics d'aquesta

naturalesa?

"El doctor Ffartí y Julià ens parlava dies enrera de que tant la dreta -

com l'esquerra no compleixen degudament com à tais; y precisament, ab -

l'aquiescència dels prohoms, una y altra es creuen complir radicalment

com á tais, renegant de les manifestacions de Catalanisme.

"-La celebració d'un acte conmemoratiu del onze de Setembre, en el que
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hi prenguessin part hcmes de les tres branques del. Catalanisme, fora un

perjudici per els partits d'esquerra y dreta, encare que, naturalment,-

fora un benefici pel Catalanisme.- Hi ha qui això sosté.

"Jo voldria saber que entenen aquesta gent per patriotisme. Vivim en una

època,' que per fugir de tot acte que tinga carácter de Catalanisme à s_e

ques, l'inoportunitat pren forma en el cervell dels nostres homes. 5i -

fos possible aboliria aquest mot, perd tinc la seguritat que à 1'endemà'l

Sr. Alomar Ja hauria inventat la nova paraula perifrástica.

"Deixem passar el temps. Dies de fortes lluites vindran, y tant la dre-

ta com la esquerra's veuran obligades à cercar el bálsem de patriotisme

que conserva l'Unió Catalanista. Temps vindran y sens trigar gaire que

uns y altres sentirán les conseqüències ce les llurs conxorxes ab els -

elements essencialment antinacianalistes. No som egoistes, però mai la

pàtria universal serà la dels homes; la pàtria natural, la de cada ras-

sa, serà la qus subsistirà, y aquesta única sempre, mai confosa ab cap-

altra. A l'Iberia encara hi han rasses.

"Ni els partits conservador y republicà espanyols poden avenirse ah nos

altres ni res poden donarnos. En R. 5oriano té un periòdic, España Nue-

va, que pertany à la conjunció republicana socialista; la U.F.N.R. for-

ma part d'aquesta conjunció; fa pocs dies què'l periòdic d'en Soriano -

insultava grollerament à Catalunya. Per altra part els conservadors vo-

len estimarnos molt; son els únics que poden donarnos quelcom -diuen -

certs homes de la Lliga Regionalista- però quan arriva'1 moment de fer

quelcom, la derogació de la llei de Jurisdiccions, per exemple, un ex—

ces d'egoisme nostre no'ls permet derogaria.

"Y en cambi'ls nostres homes fan negacions de Catalanisme, esperen el -

manà, y sens preocuparse els uns, per exemple, qu'en el Congrés de Jo—

ventuts socialistes, à Ferrarà, han votat una ordre del dia declarantse

antinaclonalistes; y els altres, què'ls partits turnants, els de la mo-

narquia espanyola, cada dia apreten més els grillons què'ns esclavitzen.

"Però bé un dia que fins els cecs hi veuen, y que fins el ferro més po-

tent no té forsa pera contenir l'empenta d'un poble que foll de ràbia,

avansa impetuós al fi del ideal, destrossant tot lo que à son pas s'in-

terposa..."

F. Rossell, secretari de la Junta de Govern de la Secció Permanent de -

Propaganda Autonomista del CADCI, si bé no signa aquest article i els -

següents en calitat de tal.

("Renaixement", 11 de setembre de 1911, p. 36C i 361)
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LLETRA CDERTA

"Sxs. J. Grant y Sala y F. Rossell - .

"Aludit, encara que indirectament en els articles publicats per vostès

en aquesta Revista, número corresponent al 11 del actual, me veig en la

precisió de donar (de molt bon grat) qualques explicacions sobre les pa
raules que vaig pronunciar en la reunió d'entitats catalanistes celebres

da en el Centre Autonomista de Dependents del Comers y de la Indústria

pera tractar de la forma d'honorar la memòria d'en Rafel Casanova y de

la data del 11 de Setembre de 1714.

"Veritat es, benvolguts amics, que Jo vaig dir que la celebració d'un -
miting en que hi prenguessin part personalitats de la dreta y de l'es—

querrá catalanes sería contraproduent, car sobre no reportar cap benefi

ei positiu podria resultar en perjudici, no dels interessos de l'una y

de l'altra branca, sinó de l'obra ce catalanisació que abdúes están ré-
alisant ab els elements afins en altres idees.

"També vaig dir que potser (y remarco aquesta paraula) podria resultar

dit acte beneficiós pel Catalanisme, però que això era discutible (y -

torno à remarcar), puig lo més natural seria que devingués un retrocés,

car encar no està acabada la obra oe consciència catalana qu'estem réa-
lisant, y l'ajuntament de la dreta y l'esquerra, anc que solzament fos

en un miting conmemoratiu, s'interpretaria com una claudicació d'ideals.

"Això es lo qus Jo vaig dir y estic disposat à sostenirho, car no crec

que sigui cap heretgia patriòtica. Ans al contrari. Jo crec precisament

què'l Catalanisme té d'ésser agressiu y no defensiu. Y pera això, es ne
cessari que surti del seu reduït cenacle aont solzament la feina negat_l
va, pera envair totes les colectivitats y manifestacions socials por —

tanthi l'esperit catalanesc y el concepte modern- que tenim de la vida.

"Es fent una actuació intensiva què'l Catalanisme s'imposarà y triomfa-

ran els ideals nacionalistes, no criticant aquest y 1'altre mentres —
s'està còmodament contemplant les lluites dels nostres dies ab una ria-

lleta d'escepticisme. ."

"Hi han à Barcelona partits polítics, centres culturals, escoles, slndi_

cats obrers y altres manifestacions de l'activitat humana, als qui es -
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necessari Infiltralsh! l'idea de la seva dignitat 'de catalans, del seu

dret à usar nostra llengua y no cap altra. Per què no's va à conquerir-

los? per qua'ns estem contemplant com gent forastera s'apodera de la s_e

va direcció?

"Ah! no. Lo interessant es fer treballs pera ajuntar novament la dreta

y l'esquerra, pera que un cop juntes surgeixi altra vegada un problema,

el del sufragi universal, per exemple, y s'hagin de tornar à dividir.

"L'obra del Catalanisme no ha d'ésser el fer un partit d'elements que -

discrepen-y discreparan sempre, sinó'l fer de cada català un naclonall_s
ta, siguin les que siguin les altres idees qus pugui tenir. Pera això,

tenim un medi poderosissim: la llengua. Fem gent que pensin, escriguin

y llegeixin en català, y farem nacionalisme. Y la nostra pàtria, la 'nos

tra dolsa Catalunya, ens en restarà agraída...

"Res tres. Sols us preuo, desconeguts amics, què'm tingueu per lo que -

soc, això es, per un entusiasta creient en l'avenir lliure y esplendo—

ros de Catalunya per la qual estic disposat à fer tota classe de sacri-

ficis.

"Vostre affm. company de causa.

"El Delegat del C.N.R. del Districte VII."

("Renaixement", 21 de setembre de 1911, p. 371 i 372)
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BREUS NETS

"Al Sr. Delegat del Centre Nacionalista Republicà del Districte VII (1).

"Inconegut senyor:

"Oreus rr.ots només à la que vos anomeneu resposta per la qual m'entero -

que va ésser el delegat del C.N.R. del Districte VII el que va dir les

paraules motiu de la vostra correspondencia, circunstancia que ignorava.

"Entenc que cec concretarme sols al fet en qüestió, al que motiva la -

vostra resposta; essent aixís, sols me cab insistir-en que vaig sentir

d'un indret del salo d'actes del C.A. ce D. cel C. y de la I., una veu

que va dir, potser textualment, potser invertint l'ordre de paraules, -

alio que repeteixo en mon article Tríptic del número de l'onze ce Setem

bre.

"El potser que vos aporteu remarcantlo, no vaig sentirlo; si 1'haguts—

siu dit, l'efecte de vostres paraules haguera esdevingut forsa carnbiat,

car com à opinió de dubte d no afirmació, portaria en sí forses atenu—

ants. No obstant, senyor delegat del C.N.R. cel Districte VII (à la re_u

nio en qüestió), permeteume que respecte son alcans pera Judicar l'es—

tat actual del catalanisme no modificaria gran cosa'l meu concepte y -

tampoc l'esperit que vaig volguer ab aquet botó de mostra donar al para_

graf d'aquell articlet.

"Ja m'ha semblat després que vàreu potser exposar massa expontaniament,

impremeditadament, la vostra opinió, però de moment tant à mi com à la

majoria dels reunits, què'ns va produir l'efecte Just, n'es bona pro—

va'ls murmulls també expontanis ab que va ésser acullida la vostra afir

mació. '

"Acepto y estimo la vostra aclaratoria explicació, y quedem en que vos

volíeu dir lo qu'en vostra resposta afirmeu: val més aixís, car sempre

serà millor l'aspecte de la qüestió y de vostre gest.

"Les altres afirmacions vostres, en aquests breus mots no vos les puc -

"(1) Si m'escriviu, vos prego un pseudònim més curt, y si vos plau, en

cara millor que firmeu ab vostre nom y cognom.
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contestar, mes si valèu les concretarem y coordinarem, passant després

à discutirles, malgrat què'l carácter de nostre RENAIXEMENT .poc hi aj_u

da.

"Y... per si acás vos plau, voa vaig à estalviar feina y à enfilarvos -

l'agulla simplificant la qüestió.

"Ja veureu que de principis potser no tindrem que discutirne; tot lo -

més procediments.

"L'any 19C4 al fundarse a Barcelona el »Progrès Autonomista (avui fusi-

onat ab l'A. N. C. com à 'Progrés', car el cognom el va perdre en la s_e

va tasca d'agressivitat y estridència), publicà un manifest (2) al pau

del qual hi ha la meva modesta firma; jo doncs opino en lo polític, so-

cial y religiós avui coa, aleshores allí deia. Feta aquesta aclaracid ja

sabeu els meus graus d'esquerrerisme..

"Y prou per avui, car cel contrari resultarien llares aquests breus —

mots.

"Vos agraeixo'l títul d'amic, y vos desitjo salut y brad per l'agressi-

vitat de la noble creuada de lliberació ce Catalunya y del individuu ca

talà, en qual cevantera rnentres puça'm trobareu,.

"(Ylaneu à vostre

"J. G. y S., delegat de RENAIXEMENT

"(2) Si no'l coneixeu y ho desitjèu, vos el deixaré pera llegir."

("Renaixement", 21 de setembre de 1911, p. 372)
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ELS PUNTS SOBRE LES lli

Al delegat del C.N.B. del districte VII.

vostra »Lletra oberta' qu'en el número passat del RENAIXEMENT

endresseu à n'el senyor J. Grant y Sala y à mi, en contestació-de -

|a mateixa, per la meva part, en primer terme dec dirvos que no soc re-

dactor d'aquet periòdic, sinó un simple colaborador; y vos faig aquesta

¿el.aració pera que lo que jo vaig à dirvos no ho interpretéssiu com à -

psnifestació de RENAIXEMENT, quan me pertany à mi, y com à cosa meva.

'̂Itlai me convencerèu ab lo que dieu d'ésser contraproduent la celebració

•d'un meeting conmemoratiu d'una data de la nostra Historia. Fixeusi be,

que no parlem d'unió, ni de disolució de dreta y esquerra, sinó senzi—
llament d'un acte.conmemoratiu, que ni vos ni ningú podrà ferme creure,

ni menys provarme, que la celebració d'un acte conmemoratiu de la nos—

tra Historia siga contraproduent; y encara que hi prenguessin part ho--

¡ijes de l'una y l'altra branca del Catalanisme, fora la cosa més Ilógica,

perquè al fi y al cab tots plegats tenim un ideal comú -l'Autonomia- que

Sinó avui, demà, .forsosament tindrem d'unirnos pera conqueriria.

"Què enteneu, vos, desconegut amic, per l'obra de consciència catalana?

Y com podreu fer creure à ningú que un meeting conmemoratiu si'interpre-

taría com una claudicació d'ideals? Jo entenc fer obra de conciencia ca_
talana el catalanisar al nostre poble, procurant que la catalanitat si-

ga en totes les manifestacions de la vida, que no consisteix, com avui,

per exemple, el llegir El Poble ó La Veu; mentres 1'inmensa majoria —

dels nostres comerciants anuncien els llurs establiments en llengua no

catalana; protegeixen empreses extrangeres; negan els homes adinerats -

el llur concurs à les grans obres de cultura, y envien, 1'inmensa majo-

ria també, als llurs fills à .escoles que no són pas les catalanes.

''Y. què'en direm de la segona pregunta que us faig. Claudicació d'ideals!

isteu equivocat; jo -vos vaig à parlar ab tota franquesa- soc home de -

.esquerra, y ab tot y creurer ab aquets actes que vos repudieu, no he -

abandonat mal els meus ideals lliberals, y el pendrer part en actes à -
;n':els quals hi haguessin homes de dreta mai ho he cregut perjudicial p^

ta'ls meus particulars ideals. Perd,- es que creieu vos, .bon. amic, que -

la consecució de l'Autonomia del nostre poble ha d'ésser obra exclusiva
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dels homes ce la dreta d esquerra? No, amic, no: en baña hará qu'exis —
teixi una dreta y esquerra catalanes, però ben catalanes, enteneu? sens

claudicacions de Catalanisme, una dreta y esquerra tal com la demanava
fa pocs dies l'honorable doctor fíartí y Julià. Perd heu de tenir pre —

sent que si un cía 's consegueix que les dues branques del Catalanisme -

polític siguen tan conservadora d lliberal com catalanistes, -que avui,

malauradament no es aixís- no viuran pas tan allunyades l'una de l'al —

tra com vos penseu, perquè'l punt concret, això es, l'idéal comú, farà

que l'una y l'altra visquin ab complerta armonía, y celebrarán juntes d

separades les manifestacions de Catalanisme que avui no celebren. L'ho-

me qu'esta convensut del seu ideal, creieu vos que pel sol fet de par —
lar una vetlla junt ab els seus companys d'Ideal comú, en celebració -

d'una data històrica, han de sortir perjudicats els seus particulars

ideals?

altres coses cièu. Perd ni vos teniu l'autoritat prou pera en —

taular una polèmica, ni jo la suficient pera sostenirla. No es discu — •
tint entre nos com el Catalanisme deu triomfar; perd permeteume, distl_n

glt amic, que abans d'acabar vos contesti concretament les darreres afi£

macions que feu en la vostra lletra.

"A Barcelona hi ha multitut de factors que s'han de catalanisar encara,

y à n'això anem tots. Fer treballs pera ajuntar la dreta y l'esquerra,
permeteu que vos digui que somnieu; ni á la reunid d'entitats catalani_s

tes se va parlar .d 'això, ni remotament se va exposar cap indici, que ai-

xò fes suposar. Y encara que fos aixís, amic meu, quina noblesa no hi -

ha en el volguer arrnonisar una familia disgregada per les qüestions pe£

sonáis?

"Y finalment, discrepin ó no dreta y esquerra, el día que la Patria ho

demani deuen unirse. A más, la feina de fer de cada català un naciona —

lista es veritablement lo que tots tenim obligació de fer. Perd jo es —
tic convensut, convensudíssim, que jamai, mai, conseguirèm catalanisar
al nostre poble mentres l'influencia forastera hi predomini; y aquesta .

influencia, sincer amic, subsistirà eternament, mentres l'esquerra y l'a.

dreta fassin conxorxes ab elements, d' enllà del Ebre que sempre procuren

aproparse à nosaltres, no pera fer més factible la consecució del nos —
tre Ideal, ans .al contrari, pera ferio Impossible, predicant al nostre
poble idealitats radicalment oposades à les nostres.

"F. Rossell."

("Renaixement", 28 de setembre de 1911, p. 384 i. 385)
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INTRANSIGENTS

"Mo fa pas molts anys, que M pervindrer de Catalunya, en el sentit pa—

triotlc, aparentment, era esperansador en alt grau. Gent de tots els es_

taments y.de diverses maneres de pensar, tant en lo polític com en la -

religiós, tenien els ulls fits en la nau que debía conduiria al port de

la seva salvació, l'Autonomia.

"Tothom semblava bregar desinteressadament dintre'1 seu element, pera -

assolir els medis de redimir d'un cop la nostra'Pàtria esclava.

"Vingués d'aont vingués, aquell caldejament catalanesc qu'arreu se res-

pirava, en part era encoratjador. Y ho era més pera nosaltres que mai -

ens hem desviat de camí, y sempre havem posat l'ideal de Datria per da-

munt dais procediments que se'ns hagin presentat per anar més ó menys -

ràpidament à l'implantació del nostre Credo. Y dic en part, perquè, com

que ab molts dels elements que se'ns presentaven com à mestres en Cata-

lanisme, durant molt temps hi havíem tingut'de sostenir polèmiques bas-

tant renyides , doncs n'havien sigut acèrrims enemics, y per lo mateix

no podíem arribar à capir com s'havia obrat semblant miracle.

"Y com què'ls temps dels miracles, fa molts anys que Ja varen passar £

l'historia; com era d'esperar, aquell escalf també va passar, com era -

llógic que passés, perquè no hi havia caliu, solzament era un feble foc

d'encenalls; trobantnos avui altra vegada sols els mateixos d'abans, pr_e

dicant la puresa del Catalanisme, sota'ls plecs de la bandera sens macu_

la de la venerable 'Unió Catalanista' disposats à continuar sa tasca ca_

talanisadora, fermament convensuts de que pera guanyar el plet que tant

temps ha tenim entaulat ab el Centralisme, solzament pot conseguirse no

tranzigint ab res de tot allò que les lleis no'ns hi obligui."

Joaquim Delclós i Dols, president de la Secció Permanent de Propaganda

Autonomista del CADCI, encara que l'article, com el que reproduí'm des-

prés, no és signat en calltat de tal.

("Renaixement",. 19 d'octubre de 1911, p. 417 i 418)
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VOS, JCVE DEPENDENT

"¿Vos haveu donat compte, amich, de què'l còrners es una de les activi—

täts humanes que major latitut ofereix als qui en ella s'ocupen?

"El Jove meritori que entra avuy al escriptori o al magatzem, pot haver

esdevingut demà'l cap de la casa comercial. Els homes anomenats de car-

rera, cursen aquesta a una escala o Universitat durant tres, quatre, -

cinch o niés anys. El negociant comença sa carrera'1 dia que posa per

primera vegada sos peus al escriptori o al magatzem. N'hi ha que son

uns mals estudiants, uns apàtichs; cada any mereixen suspens, y Jamay -

se mouen cel Hoch modest què'ls hi assignaren el primer dia. D'altres,

els bons, van fent diàriament son camí, y arriba'l día que la familia y

la societat els proclama mestres ce son ofici.

"¿Sabeu, amich, quines son les condicions essencials d'una brillant car

rera pera un Jove negociant? Son tres; 'Treball», 'Honradesa', 'Estudi'.

El 'Treball* es la producció ce riquesa, el desvetllament y exercici de

facultats individuals, la fixació d'habits de vida, l'adquisició d'exj^e

riencia, la creixensa del seny, la formació d'un cop d'ull y. d'una per_i_

eia professional. La 'Honradesa» es la força ideal que impulsa'l tre—

ball y lo que fa saborosos sos fruits. L1'Estudi' es l'aixair.platr.ent del

horitzó, l'adob que fa'l. treball més productiu, l'eina què'l fa més pe£

fecte. Si'l treball es el desenrotllament de sí mateix, l'estudi es el

complement d'aquet desenrotllo per medi de la experiència dels altres.

"Treballador y honrat ho es tot negociant y tot membre d'una familia o

de una societat civil, que senti dintre seu, la força de la dignitat hu

mana. Estudiós... ¿ho es tothom? ¿Hi ha gaires veritables estudiosos? -

¿Vos heu posat à meditar, amich, si no es, per ventura, vostre manca -

d'esperit d'estudi lo que entrebanca'ls vostres passos en la carrera de

negociant que vos heu empres?

"Un grupu de•Joveníssims negociants (dependents de comers, viatjants, -

etz.) que sentien ànsies d'estudis y de milloració personal, fundaren -

el CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL CDffERS Y DE LA INDÚSTRIA. Ells

estimaven fondament a sa terra, y cregueren que lo millor que podien -

fer pera servir-la, era asociarse y obtenir aixís l'enaltiment colectiu

per medi del perfeccionament individua.! y propi; volgueren seguir la -
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màxima ce què'l más patriota es el millor professional, el que més estjL

ma sa feina. Y crearen desseguida les Escoles fi.ercantils Catalanes, dé

les quals vos, acabeu de rnatricular-vos deixeble.

"¿Vos heu fet ben bé càrrech de lo que vol dir soci del C.A. de D. del

C. y de la I., y alumne de ses E.fil.C.? ¿Vos penseu que assistiu à una -

•acadèmia' al assistir a les clases del Centre? ¿Creyeu que al frecuen-

tar les E.Fil.C. sou com un client que paga un tant per les ensenyances -

que se li donen? Aneu errat; les E.(Y!.C. y tot el C.A. de D. del C. y de

la I. es més que una Acadèmia: 'Es una comunitat espiritual' hont per -

la cooperació, pel mutual sacrifici y pel recíproch encoratjament, se -

persegueixen ideals de millorada individual, professional, cívica y p_a

triótica.

"Cal que vos identifiqueu ab els ideals, la vida y les manifestacions -

externes cel C.A. ce D. del C. y de la I. Quan sou al Centre sou a casa

vostre. Tracteu, donchs, totes ses coses ab l'amor y respecte ab que -

tracteu tot lo que es vostre, prengueu part en ses empreses ab el mateix

entussiasme que prodigueu en les empreses pròpies.

"Al posar vostra atenció en els devers del SDCÍ na vos distragueu tarn—

poch dels vostres drets. Al Centre, pel sol fet de ser-ne membre, hi te

niu veu y vot. Si noteu diferencies, si creyeu haver descobert errors,

y teniu iniciatives pera omplir les unes y subsanar les altres, parleu

y se vos escoltarà atentament. Demostreu ab obres vostre amor al Centre,

y'l Centre en pes vos restarà agrahit.

"Si'l Centre va creixent, com fins ara, y pot reallsar son projecte de

bastirse un gran casal exprofés; si les Escoles Mercantils Catalanes -

van perfeccionant-se y ampliant-se; si sa Secció de Socors iïutuals se -

va nodrint; si 1'altre Secció de Relació y Treball prospera y treballa;

si l'altra Secció de Propaganda fa campanyes fruitoses; si l'altra Sec-

ció de Sports y Excursions satisfà plenament les. honestes necessitats -

d'esbarjo; si tot això succeeix, -com es de rahó. que succeeixi-, vos so-

ci del C. A. de D. del C. y de la I. ne sereu'l beneficiat, Junt ab —

tots vostres consocis. Vostres estudis professionals seran més extensos

y profans, vos sentireu més estimulat pera'l treball, veureu ab major -

claretat els ideals honrats que fan realisar grans obres y anireu esde-

venint un home -més integral, un membre més dolç de vostre família, un -

negociant més potent, un ciutadà més digne de vostra ciutat, un fill -

wés útil y amorás de nostre mare Catalunya, un súbdit més conscient de
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l'Estat espanyol, un més noble germà dels homes. ,

"Oonchs, í estudieu ab fe! cada dia un xlch. Sou Jove y teniu molts dies

devant vostre. 5i sou ignorant, podeu esdevenir sapient; si sou inexpert,

vostre treball pat alcansar gran perfecció; si sou pobre podeu conquis —

tar-vos l'opulència. El comerç es la carrera més lliberal que hi ha. Tre

balleu, sigueu honrat, estudieu y vostre serà'l triomf. No feu cas dels

defalliments, que son cosa passatgera. Son els dies núvols del esperit;

els dies clars son la normalitat. Estudieu, estudieu! Si, esclaus del -

defalliment, heu descuidat la lligà o la classe, al endemà'l sol del op_

timisme vos tornarà les forces desertaries. Aleshores torneu a obrir el

llibre, encamineu novament vostres passos a la classe. Això encare que

vos succeeixi setanta vegades; setanta vegades vos podeu alsar, si cai-

guéssiu setanta vegades. L'estudi vos portarà a la victoria, a condició

que no deixeu del bras a la constància. Estudieu, estudieu!

"Eladi Koms."

("La Veu ce Catalunya" del 27 de setembre de 1911)
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PARLAMENT D'ELADI HOTS A LA VETLLADA AIYERICANISTA, FETA AL

CADCI, EL 20 DE GENER DE 1912

"(D'aixeco a dirigirlos la paraula, senyors representants de l'Amer^L

ca Llatina, amb un doble objecte. En primer lloc, els meus companys

de professorat de les Escoles d'aquest Centre m'han conferit l'alt

y inmerescut honor d'ésser portador en aquest acte de sa salutació

més cordial y respectuosa pera tots vostès; y amb gran goig cumplei^

xo abans que res aquest encárreg de mos companys, afegint a la seva

ma personal salutació no menys cordial y respectuosa. En segon lloc,

els meus amables consocis han volgut que aprofités aquest moment pe_

ra dilshi a vostès, d'una manera breu, lo que es el 'Centre Autono-

mista de Dependents del Comers y de l'Indústria', quina es sa es—-

tructura, quin es son funcionament, y quins sos ideals y sos anhels.
Permétinme, doncs, que, donant per complert mon primer encárreg, rrra

lesti are uns moments la seva atenció pera expllcalshi, com puguin

mes escasses facultats, l'obra d'aquesta entitat, que avui s'honora

amb la visita de tan ilustres persones de representació dintre de -
l'américanisme.

"Ifialgrat no comptar més que nou anys de existència, nostre Centre -

de Dependents es avui arbre vigorós y corpulent, sots qual brancat-

ge s'aixopluguen en l'actualitat més de 2.200 Joves associats. Les

cinq branques en què's parteix el tronc d'aquest arbre volgut, s'a-
nomenen: Secció Permanent d'Educació y Instrucció, Secció Permanent

de Socorsos ffiutus, Secció Permanent de Propaganda Autonomista, Sec-

ció Permanent de Sports y Excursions, y Secció Permanent de Relació

y Trevall. Solament l'enunciat d'aquestes seccions Ja dona una idea

general de l'estructura y de l'activitat del 'Centre Autonomista de

Dependents del Comers y de l'Indústria'. Amb tot, es precís qu'ens

ocupem de cada una d 'elles en particular, pera que vostès puguin ço

néixer millor la naturalesa y'l valo'r dels saborosos fruits d'a —

quest arbre social barceloní.

"Es difícil que totes les branques d *un arbre aconsegueixin el ma—

telx grau de* desenrotllo. En el nostre, la Secció de Educació y Ins

trúcelo porta alguna ventatja a les altres. Es també la més vella,

y la que ha sigut sempre atesa amb més curà y constancia. Y amb al-
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xa quedaria fet l'elogi d'aquest centre social, encare aue no dl—

gués una paraula més. La fundació d'aquesta sacietat se réalisa amb

l'Inauguració d 'unes Escoles nocturnes de caràcter cultural y pro—

fesslonal. Aquelles classes, en sos comensos modestissimes, però

sempre vives, anaren creixent y evolucionant fins aconseguir una eri

vejabls plenitut. En l'actualitat se donen en nostre local ensenyar^

ses sobre 20 matèries diferentes, distribuïdes en 30 cursos, a cár-

reg de 20 professors diferents. Héuseles aquí detallades:

"Classe elemental, classe d'aritmètica, classe de caligrafía, clas-

se de mecanografia, classe de practicjues mercantils, classe de ta—

quigrafia catalana, classe de taquigrafía castellana, classe de re-

dacció de documents mercantils y correspondència, classe de geogra-

fia comercial, classe d'Economia Politica, classe de llengua catalja

na, classe de llengua castellana, classe de francès primer any (dos

cursos), classe de francès segon any, classe de francès tercer any,

classe d'anglès primer any, classe d'anglès segon any, classe d'an-

glès tsrcer any, classe d'italià, classe d'alemany primer any, cla_s

se de alemany segon any, classe d'alarb primer any, classe d'alarb

segon any, classe de teoria de teixits primer any, classe de teoria

de teixits segon any y classe de Química industrial. Ademes els Es-

tudis Universitaris Catalans donen en nostre estatge cursets d'His-

toria de Catalunya y sobre l'art en la habitació.

"Totes aquestes classes, amb alguna excepció, son alternes, això -

es, se cursen tres vegades a la setmana, essent una hora la duració

de cada classe. A les nou de la nit, comensen les classes de prime-

ra hora, y a les onze acaben les de darrera hora. El total de matrl

cules aconseguides fins a la data, en el present curs escolar, arri

va a 1.100. El nombre d'alumnes en cada classe es variable, arri —

vant a la xifra de 60 en les de caràcter elemental y no passant —

d'alguns pocs, en les classes superiors. Pera assistir a qualsevol

de les classes, sols se necessita ésser soci del Centre y satisfer,

ademes, un dret de 2 pessetes y per una sola vegada, al matricular-

se. La quota mesal ordinària de soci, no es més que de sis rals.

"Amb tot y ésser molt crescut el nombre de socis d'aquest Centre, -' '
« •

les seves Escoles y'ls gastos generals de local no podrien ni de

molt ésser coberts amb sols l'import de les seves mòdiques quotes -.

mesáis. Hi han doncs, una altre categoria de socis anomenats prote£
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tors, les Quotes dels quals son variables: n'hi ha oue sols paguen

una pesseta mesal, però hi ha qui arriva a pagarne fins 20. El nom-

bre total actual de socis protectors puja a 110, essent la majoria

d'ells prestigioses firmes del comers y de l'indústria de Barcelona.

Entre'Is seus benemèrits protectors hi compta'l Centre l'Exm. Ajun-

tament de Barcelona y la Exma. Diputació Provincial, empro 1 'Estat

en res hi contribueix.

"3en merescuda tenen els nostres dependents aquesta petita ajuda -

que se 'Is presta pera que puguin suplir les deficiències de llur -

educació y completar llur cultura. Desprès d'una abrumadora Jornada

de nou, deu y fins més hores de trevall en els despatxos, botigues

y magatzems, encara'ls aueden humar y farsa de voluntat suficients

pera acudir a les classes, restant unes hores necessàries al esbar-

jo y al descans. En aquestes condicions, se necessita una bona dos-

si de caràcter pera agafar el llibre y dirigirse a la nit a l'esco-

la, vencent impulsos Jovenils y menyspreuant l'atracció dels espec-

tacles públics. Y no es únicament una exigua minoria de dependents

la què's condueix d'aouesta lloable manera, sino que son en nombre

ben apreciable,-cení se n'han pogut fer cárreg vostès pe'ls datos de

les matrícules llegits suara.

"Com es de suposar, la direcció y administració de les seves Escó-—

les, anomenades Escoles mercantils Catalanes, casi absorbeixen to—

tes les energies a la Junta de la Secció Permanent d'Educació y Ins

trúcelo. Mes encara li oueden ales pera organiser, amb f orsa fre-

qüència, actes importants tíe cultura, que cauen dintre de l'òrbita

de la seva acció. Entre ells s'han d'esmentar les visites y excurs_l

ons culturals en dies festius. En lo que va de curs s'han portat a

cap Ja dues d 'elles de farsa importància. Fou la primera a una fá—

brica barcelonesa de electricitat, y l'altra a una importantissima

fàbrica de teixits y filats de llana, de Terrasa. A la primera ex—

cursló hi concorregueren uns 200 socis, y a l'altre, que durà un -

dia enter, passaven de 125. Aquestes visites y excursions culturals

van generalment precedides d'una conferencia preparatòria, que dona

el dia anterior algún professor de competència.
• •

"Els limits imposats al present discurs me priven d 'allargar més

aquesta relació de les funcions encarregades pe'1 Centre a la Sec—
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ció d'Educació y Instrucció.

"Passem are a ocuparnos de sa Judiciosa germana, la Secció de Socor_

sos lYlutus. An aquesta la caractérisa la'previsió, així com els co-

neixements son la preocupació de la primera.

"Els Joves dependents qu'ingressen al 'Centre Autonomista de Depen-

dents del Comers y de l'Indústria', no sols troven en ell facili—

tats pera la llur educació, sinó també pera prevenirse contra les -

malalties y la manca de trevall. Pagant una quota adicional d'al —

tres sis rals, se forma part d'aquesta Secció y's te dret a totes -

les ventatges del (ïlontepius. En cas de malaltia, reb l'associat 5

pessetes diàries durant 75 dies y te assistència mèdica de franc. -
Al trovarse-sense feina per una causa no deshonorable, li satisfà -

la caixa de socorsos mutus 75 pessetes cada mes durant un période -

de dos mesos. Al necessitar els serveis d'una clínica, el Centre li

ofereix de franc la que posseix en combinació amb altres societats

professionals; y amb la clinica, l'assistència de competents metges

especialistes. En el cas d'invalidesa pera'l treball, la Caixa de -

la Secció passa un subsidi a son membre. Al morir un associat, sa—

tlsfá a la familia un capital que pot variar entre 100 y 1000 pess_e

tes. El nombre de socis amb que compta la Secció de Socorsos Mutus

es de 750. El fons que posseix en la actualitat, en el setè any de.

la seva fundació, es de 3Q.OCQ pessetes.

"La tercera branca de nostre arbre social, es la Secció Permanent -

de Propaganda Autonomista. No fou l'interès merament utilitarista -

d'adquirir uns coneixements més, o de proteglrse contra les even —
tualitats de les malalties y de la manca de trevall, l'idea que va

guiar als fundadors d 'aquesta societat y la aue ha vingut dominant
a llurs continuadors; no. Per dignes que siguin aquestos propòsits,

hi ha encare per sobre d'ells altre interès més sagrat y general: -

l'ideal patriòtic. El 'Centre Autonomista de Dependents del Comers

y de l'Indústria' es primer aue tot una entitat patriòtica catalana;

y, perquè es patriòtica, es cultural y professional. Es patriòtica,

però no es politica. Els seus membres abominen de l'Espanya centra-

lista y ansien una nova y veritable Espanya, fundada en l'autonomia
•

de les regions. Nostre patriotisme consisteix en contribuir a capa-

citar a Catalunya pera 1 'Autonomia y en procurar capacitarnos a nos_

altres mateixos pera ésser dignes fills d'una Catalunya autònoma.
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"La Secció nue are ens ocupa, es la directament encarregada de con-

servar el sagrat foc patriòtic. Pera realisar sos fins, organisa

conferencies y celebra vetllades y altres actes apropriats. Y entre

aquestos no hi manquen els de carácter artistic-recreatiu, en els -

quals se propaga el coneixement de nostra música, de nostra litera-

tura y de les obres dels catalans notables per llur essència racial.

Algunes de les campanyes patriòtiques del nostre Centre formen èpo-
ca en la vida social barcelonesa y catalana. Enumeraries aquí seria

tasca pesada.

"La Secció Permanent de Sports y Excursions fou un dia branca secuß

darla, filla de la Secció Permanent d'Educació y Instrucció. Empro
durant els darrers anys ha anat adquirint tal desenrotllo, que Ja -

avui gaudeix de tots els drets d'una branca principal. Posseeix en

aquest mateix local un espaiós gimnàs, que freqüenten aprop d'un -

centenar d'alumnes. Te ademes una sala d'esgrima oue serveix també

pera la boxa y lluites. Aquestos exercicis d'educació física están

a cárreg de dos competents professors, els quals donen les classes

de nou a deu y de deu a onze de la nit. En l'espaiós pati del Cen—

tre s 'hi Juguen a l'estiu interessants partits de pilota basca en -

lloc a propòsit. També s'hi instala un tir al blanc. En l'Aixample

de Barcelona la Secció de Sports y Excursions hi te un gran camp p_e

ra foot-ball y demés Jocs a l'aire lliure. Els matins y a les tar—

des dels dies festius hi Juguen partits els cinc teams de fcot-ball
que han format nostres socis. El primer d'ells està adherit a la F_e

deracló de Clubs de Foot-ball amb el nom de 'Barcino'. Ha Jugat amb

èxit contra diversos clubs rivals, y verts son encare*ls .llorers y

lluenta la copa que guanyà fa poques setmanes. Al final de curs ce-

lebra aquesta Secció importants concursos d'atlètica en son camp, -

els ouals son una slntessi de ses activitats deportives de l'any. -

S'adjudiquen premis als campions y enguany, per primera volta, se -

donarán medalles.

"No son menys importants aue 'Is deports les excursions oue organisa

y réalisa la Secció de la qual ens ocupem. Casi no passa dia festiu

sense que un grupu dels dependents d 'aq.uesta sacietat surtin al

camp o a la roontanya a refrescar llurs pulmons y a cercar unes ho—

res de descans y d'esbarjo sé per l'esperit. Nostres excursionistes

han visitat repetides voltes el Plrineu Català; y alguna de ses ex-
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cursions ha arrivât a durar 10 dies.

"De les quatre seccions de que he parlat, l'una ha donat la nota -

d'instrucció, altre la de la previsió, altre la nota patriótica y -
altre, en fi; la del deport. Pera termenar una vida completa de Ce_n

tre professional, li mancava a nostra institució la nota social. -
Aquesta la dona la Secció Permanent de Relació y Trevall. No fa pas

encare un any y mitj que s'ha fundat y ja sa acció" s'ha deixat sen-

tir d'una manera apreciable. Inaugurà ses tasques, amb una campanya

en pro del treball intensiu, la qual encare continua. Els fruits de

la seva tasca poden apreciarse si's te en compte que nombroses ca —

ses comercials, industrials y bancàries de Barcelona han anat adop-

tant darrerament aquesta forma de trevall pera llur dependència. No

menys important ha sigut l'intervenció que ha tingut aquesta Secció

del Centre en les campanyes pe'l compliment de la lley del descans,

dominical. Així mateix ha deixat sentir sa influencia en la Junta -

de Reformes Socials. Altre de les formes d*activltat d'aquests com-

panys nostres, ha sigut la formació d'un cens de dependents, en el

qual está trevallant. Relacionada amb aquesta iniciativa, ha portat

a cap l'agrupació dels dependents de Barcelona segons sa classe de
trevall, haventse constituït encare que d'una manera elemental per

are, els següents gremis o agrupacions: I) dependents d'escriptori,

2) dependents de magatzem, 3) dependents de venda al detall, 4) vi-

atjants y corredors, 5) mossos y cobradors, 6) empleiats de fàbrica

y taller. Finalment, la Secció Permanent de Relació y Trevall te

funcionant un Registre de colocacions qu'esta donant excelents re —

sultats.

"No sé fins a quin punt, amb aquestes breus noticies sobre les cinc

seccions del Centre, hauré lograt donarlos a vostès una idea gene —
ral de l'activitat total de nostra institució. No se fins a quin

punt els semblarà frondós y bell aquest arbre de cinc branques, que

tant estimem els que an ell 11 hem donat algunes gotes de la seva -

sava. Podria aportar més detalls de l'obra colectiva del 'Centre AIJ

tonomlsta de Dependents del Comers y de l'Indústria', però no dec -

restar més temps als llustres oradors qu'hem vingut a escoltar —

aquesta nit.,Sols esmentaré l'excursió colectiva de II dies de durjj
cló realisada a l'Exposició de Brussèles que portà a cap un grupu -

de consocis nostres.



"En els volums anyals que ha publicat el Centre referent a sa activât

tat social, y en la revista mesal Acció que publica, podrán -apreciar

vostès nous aspectes de la vida d 'aquesta Institució.

"Y pera acabar, He de comunicarlos la grata nova de que nostra So —

cietat està gestionant, amb èxit fins al present, la construció

d'un gran edifici social ont les necessitats culturals actuals pu—

guin ésser millor ateses que are, y ont pugui desenrotllarse una ac_

ció encare més amplia. Se compta Ja amb uns terrenys indicats pera

la nova casa, se posseixen els plànols corresponents y s'han format

uns pressupostos qual total s'apropa al milió de pessetes. Podrem -

realisar aquest somni daurat? Nosaltres creiem que si; y prodigant

tots els socis llurs energies y entusiasmes en l'obra, confiem en -

que no'ns han de mancar mans poderoses que *ns prestin 1 'ajuda que -

siaui necessària. "

("Revista Anyal", 1912, p. 53-59)
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LLETRA DEL CADCI A L'ACADEMIA SUECA D'ESTOCOLM, DEMANANT EL PRETCII NG3EL

PER A GUIflTERA . .

"Pel premi Kflhel.- Convenientment traduïda a la llengua sueca, ha sigut

enviat al president de l'Acadèmia Sueca de Stokolmo, la següent comunic_a

ció:

"Senyor:

"La Secció Permanent de Propaganda Autonomista del Centre Autonomista de

Dependents del Comers y de l'Indústria, en nom del Centre, te l'honor de

dirigirse a vos .honorable senyor president de l'Acadèmia Sueca en peti —

ció de lo que es avui el sentir y pensar del nostre poble, en lo que ts-

nim l'alt honor d 'exposarnos.

"Tenim en el nostre poble un home que, avui Ja blanca sa testa y encor—

vat son cos, des de sa Joventut ha vingut escampant per aquest poble el

sagrat ideal de Poesia, patrimoni de Amor y Llibertat. El nostre poble -

que es actiu, enèrgic y lluytador, ha seçuit contínuament les petjades -

d'aquest home, y axi d'una manera prodigiosa hem vist créixer esplendoren

sament en el cor dels homes d'aquest poble l'ideal magestatic del Arn ò r y

la Llibertat, al escalf de la fogosa flama, quina llum ha illuminât el -

cervell dels homes, aue vibra contínuament de la grandiosa obra del nos-

tre Guimerà.

"Es tal la influencia que ha tingut pel nostre poble la obra de tan

mat iïlestre, que ha arribat des de les classes altes fins al cor del mes

humil treballador, y pera demostrarvos la certitut de lo que vos diem, -

vos esmentarem solsament el fet que, pel (Ylaig del 1909, tot el nostre p_o

ble, tota Catalunya, homenatjà a Guimerà. Grans ciutats, viles y pobles,

tots portaren triomfalment, en aquella Primavera venturosa, al home tot

cor que amb tant d 'entussiasme ha cantat l'anel de Llibertat que sent -

nostra estimada Catalunya.

"Per això la nostra Institució formada de mes de 2.000 obrers catalans -

que amb el nostre entussiasme y nostre amor a l 'intelecte sostenim unes

'Escoles Catalanes' a les que hi concorren mes de un miler de obrers; la

nostra Institució fermament patriòtica y cultural, atenent a que la obra

del mestre Guimerà ha traspassat les fronteres de Catalunya pera recorrei
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triomfalment per tot el mon civilisât, atenent a què'l reglament de la

honorable Institució Nobel pera la concessió del premi de Literatura te

en compte principalissimament 1'idea de les obres, humilment vos pré —

guém-que tingueu en compte al concedir els premis corresponents al 1912,

la obra del mestre Guimerà y tingueu la seguretat que de premiar tan

magnifica obra fareu un hermosissim acte de Justicia,'al ensemps que ho-

norareu a una rassa, y a una llengua, y a un poblé que es Catalunya, qui

sent ansies de solemne glorificació mondial, amb la concessió del premi

Möbel, a aquell heme que ha sapigut encarnar tan hermosament aoue-st —

ideal tan sublim, aquesta hermosa derla, que's 1'ansia de tota nostra v_i

da: la llibertat pera'Is homes; la llibertat pera'Is pobles.

"Barcelona. 15 íYlars 1912.- El President ací., J. Noguera.- El Secretari,

J. Anglada.

"Honorable Sr. President de l'Acadèmia Sueca de Stokolmo."

("Acció" d'abril de 1912, p. 4 i 5)
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VIA FORA ... !

"Fa temps que arreu de nostra Patria s'ouen no més que planys per la r_e

culada au'en tots els ordres va fent cada dia tot lo 'que representa re_l

vindicació de nostres sagrats ideals nacionalistes.

"Què passa, que succeeix, qu'es lo que conmou, nu'es lo que trasbalsa a

nostra Pàtria que homes, institucions, representants en Corts, se reti-

rin a casa, posin sordina als clams de Catalunya, o's mostrin desalen—

tats corn donant per perdut tot el temps fins ara' esmersat en espandir -

nostra santa causa...?

"Què passa? Si no sabeu que respondre, jo vos donaré la contesta. Passa

que aquells indignes que volgueren tenir tractes ab els victimaris de -

Filipines, no han interromput un moment sa obra criminal; aue després -

de l'infinitat de trapaceries que cometeren desde la fracassada era po-

_1 a vie, lina, vingué la formació de Solidaritat, y en allí, ab tot el des-

vergonyiment propi d'aouets gitanos del catalanisme, vegerern com s'ana-

ven acostant als cacics que abans difamaren; com blincaven escandalosa-

ment l'esquena davant de personatges que representen institucions què'l

poble honrat de Catalunya odia ab tot el cor perquè sab aue sempre, sern

pre, no han sigut més que amparadores de tota classe de tiranies, fomen_

tadores d'inmorals monopolis, xucladores en tot temps de sa sang, de -

sos cabals, de sa honra y de sa dignitat...

"Que n'ha resultat de tot això? L 'enmatzinament dels sentiments patriò-

tics en uns, la més glacial indiferència en altres y'l retorn a ses —

llars d'aquells que conscients cel problema que anava plantejant el Ca-

talanisme, no han volgut contribuir a l'enlairament d'aquets Ídols de -

fanc, d'aqueixa colla de desaprensius que ab tal de satisfer ses inno—

bles ambicions no dubten un sol moment en traficar ab els sagrats inte-

ressos de Catalunya.

HY bé. Si's vol acabar ab aquest aplanament que mata nostre Ideal, que

desvia nostra Joventut enmotllantla a la més embrutidora indiferència;

si's vol en fi aixecar l'esperit de Catalunya pera que retorni a arborar

se d'aquell sant amor que tant el dignificava, cal que rompem ben fort,

Que diem ben alt que aqueixos sol disant capitostos; que aqueixos lea—

ders. que van de provincià en provincià explicant les virtuts miraculo-
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ses cieï seu regionalisme, són redemptors tan falsos com el mateix Ler-

roux; són els eterns Juries que pels miserables trenta diners de plata

volen vendres una volta més a Catalunya. Són aquells que per ferse ben

veure de certes institucions que -a Catalunya no arrelaran mai perquè

són incompatibles ab son amor a la llibertat, exalsen la guerra de cori

questa, baldernent aquesta guerra sia condemnada per homes de cor de to

tes les idees, ja qu'es una guerra inmoral per injusta; anticristiana

pel vessament de sang que suposa, y irritant y empobridora, perquè ar-

rebassa de ses famílies a la flor del Jovent cue dona alegria y riaue-

sa a nostra Patria Catalana."

Jaume Arqué i Clapés, soci del CADCI.

("Renaixement", 23 de maig de 1912, p. 241 i 242)
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lYlBYîORIA DEL CURS 1911-1912 DE LA SECCIÛ'PERMANENT DE PROPAGANDA

AUTONOMISTA, LLEGIDA PER FRANCESC ROSSELL

"DISTINGITS ATilICS: .

"Avui, com cada any per aquest temps, tornem a reunimos pera dlrvos -

amb paraula franca lo que amb més o menys trassa hem r'ealisat durant el

curs que està finint, y siga dit en honor a la veritat, tot lo que hem

réalisât, poc o molt, be o malament, ha sigut fet amb tota la bona vo—

luntat, amb aquell entusiasme propri de gent Jove, y, naturalment, amb

1 'idea fixa d 'un major expandiment de les idealitats y engrandiment de

la obra del nostre Centre estimadissim.

"Veusaaui, doncs, com al comensar el curs ens trovárem reunits en Junta

de Propaganda Autonomista una colla de Joves que entusiasme no envejo—

vern a ningú, y la voluntat y l'ànsia de trevallar en la feina difícil -

que s'ens havia encomanada era ferma y encoratjadora. Érem, com vos

deia, una colla de Joves que tenien la dificultat d"'ésser tots novells

en les lluites del nostre Centre, encare aue alguns ens haguéssim pas—

sat llargues temporades lluitant també en altres entitats estimadissi—

mes, alguna d'elles desapareguda. Y es què'l lluitar en el nostre Cen—

tre te una diferenciació gran amb el lluitar en qualque altre entitat -

per important que aquella siga. Perquè en la lluita del nostre Centre -

hi cal una táctica gran, despullarse per complet de tots aquells preju-

dicis de la lluita política que, portats al nostre hostatje, desvirtua-

rien la nostra actuació y acabarien per ensorrar la nostra obra, la

grandiosa obra del C. A. de D., que de tantes lloanses s'ha fet mereix_e

dora no tan sols de la gent entenimentada del nostre poble, sinó també

d'llustres homes de la ciència vinguts d'allà d'enllà de les nostres

fronteres.

"Les condicions polítiques del nostre poble, aquestes lluites horribles

què'ns fan mirar com extranqers els uns als altres, com diria Shakespe_a

re, fa que la nostra actuació de propaganda no la podem reallsar amb -

aquella intensitat que voldríem, y que com l'expressió vulgar indica, -

fem totes les nos eres coses amb peus de plom. Una Idea exposada per un

company, Idea bnona, realisable, no la podem dur a terme. La nostra bon-

dat, bonhomia, podria ésser considerada per uns o altres com manifesta-

ció contraria a la llur manera d'actuar, y tots nosaltres, el Centre, -
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quina forsa es precisament l'Indiferentisme a les lluites .de la via pú-

blica, l'acoblament de tots els elements qu'integren el nostre ideal Na

cionalista, no podem pas arriscárnoshi y així d'aquesta manera hem vist

morir alguns projectes, ideas aprofitables, que s'han esvaït com el som
ni d'una nit de febre.

"No obstant, ouan hi han agermanades totes aquelles qualitats de que -

vos parlava al comensar aquesta crònica, el cervell no -para de pensar y

avui l'un diu una paraula, demà s'en diu un altre y aixi se va formant,

forjant una acceptable fasse, fins que vegentla definitiva s'exposa a -

la superioritat y's tira endevant o s'atura tothom a discutirho. Aixi -

fou com anàrem a la celebració de la Vetllada. Intima donada la vetlla -

del 13 de Janer prop passat. '

"Nosaltres exposàrem la idea de anar a fer actes de propaganda català—

nista, propaganda doctrinal, però se'ns digué que lo que teníem que fer

era senzillament anar a propagar la obra del Centre. Consti que això

era naturalment, lo què'ns havíem proposat. Vingué la discussió, y es -

clar, ens vàrem entendre. Carnbi de nom? 3e. Le nom ne fait pas la chose,

diuen els francesos, y a nosaltres tampoc ens feia res. Y comehsarem -

tot seguit la preparació de la campanya, que si no ha sigut pròdiga en

manifestacions públiques no ha estat per manca de voluntat en procurar-

ies, ans per l'apatia o la manca d'enteresa dels elements a qui demanà-

vem el llur apoi pera celebraries. Perquè hem de parlar amb claretat,. -

Al. proposar nosaltres la celebració d'un acte cultural-patriotic en —

qualque important ciutat catalana, ens dirigim tot seguit a una entitat

de dependents que nosaltres creiem més afina a les nostres idealitats o

en la oue'1 nostre Centre hi està en relació; que la Secció no's trava

en tal esplendorós estat econòmic que puga permetres el dispendi d'unes

dotzenes de pessetes pel pag de lloguer d 'un teatre y els necessaris

cartells de propaganda. •

"Haviem anunciat la celebració d'un meeting a la ciutat de Terrasa. Ele

ments entusiastes de aquella ciutat acceptaven amb alegria l'apoi que -
nosaltres anàvem a donalshi. L'idea de la creació d'un Centre de Depen-

dents anava a realisarse, l'èxit de les gestions assegurava el de 1'he_r

mosa idea; 'fem un meeting avans1, ens digueren, y nosaltres acceptàrem

tot seguit. El dia era senyalat, l'hora y el local, però... Veusaqui -

que'Is bons amics, recelosos potser de si mateixos, equivocadament, im-

prudentment m'atreveixo a dir, tingueren la mala idea de volguer esbri-
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nar quins eren més. Y posats a la balansa pesaren més els blaus què'ls

vermells o viceversa, y adeuslau meeting, Centre futur, lluslons, etc.,

etc.

"Aquest primer entrebanc no va pas afeblir nostre entusslasme; perquè -

auan se te fe en l'Ideal y en si mateix, els desenganys, petits Inci—

dents de la lluita, no tenen prou fprsa pera desvirtuar la fe dels ho—
mes. Sense adormirnos vàrem escriure a nostres amics de l'Associació -

Professional de Dependents de ITlataró; a pregs d'ells un de nosaltres va
visitarlos, y ràpidament ens vàrem entendre. Y el dilluns de Pasqua gra

nada, acompanyats d'una colla d'amics, socis del Centre, una colla d'o-

radors Improvisats els companys Qas, Presas, Duch y el que te l'honor -

de dlrlgirvos la paraula, acompanyats a més de nostre distingldlssim -

amic el Dr. W. Coroleu, a les 3 de la tarde preníem el.tren camí de dfla-

taró.

"El mes:ting fou una magnifica manifestació de patriotisme; els oradors

sortirem airosos de nostre parlament, y el nombrós públic qu'emplenava

el saló amplissim del Grfeó (Yiataroni ovacionà amb entusiasme a tots els

oradors.

"Nosaltres crèiem, efectivament, que la missió què'l Centre deu reali—

sar es la de la educació de les multituts en sentit patriòtic y cultu—

ral, y a això anàvem amb el's actes que a més portem realisats, com el -

meeting de les Notaries,, el primer celebrat a aouest objecte, en quin -

hi prengueren part els senyors Sansalvador, Puig de la Bellacasa, Rius

y Bordas, presidint nostre amic Puig; el meeting del 11 de septembre, -

en quin hi parlaren els senyors Cabré, Corominas, íYlillet, Delclós, Ro—

sell, presidint també l'amic Puig; el dedicat a la Joventut catalana c_e

lebrat el passat maig, parlanthi els senyors de Segarra, (Ylarti y Julià,

Coroleu y Rosell, essent igualment presidit per en Puig.

"En l'ordre de conferencies n'han donades els senyors Cabré, Rahola, R_u

bió y Lluch, Duch, Dr. Camps, lïlaurel y Dr. W. Coroleu.

"De festes, una audició de sardanes y una llarga sèrie de concerts, —

tots ells selectes, a cárreg de distints artistes..

"Convidats per l'Associació Nacionalista Catalana a pendre part a una -

vetllada de desagravi a la bandera de la Pàtria, hi enviàrem un company

qui hi feu un parlament.
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"En ocasió de l'empestament de les algues del Vendrell, en el meeting -

del 11 de septembre y al peu de la estatua d'en Casanova hi férem una -

capta a benefici dels malalts empestats, que donà'l bonic resultat en -

conjunt de pessetes 105*04, que foren remeses immediatament al arcalde

del Vendrell.

"Fa poc qu'enviàrem un document, convenientment traduit a la llengua

sueca, a l'Acadèmia de Stokolm, demanant el premi Nobel pera en Guime—

rá.

"Veusaqui., senyors, tot lo que més o menys be hem réalisât durant el —

curs. Nosaltres estem convensuts d'haver complert amb nostre dever. No

obstant, com dèiem al principi d'aquesta crònica, nosaltres érem no —

vells, infants, en les lluites del nostre estimadíssim Centre, y en -

aquest cas, senyors, direm com el pulcre Daudet: 'Els infants son com -

els homes: l'experiència dels altres no'ls hi serveix pera res.'"

("Revista Anyal", 1912, p. 177-131)
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