PATRIA
món, imperfecte i corrupte, només espera la
obra santa del pensar enlairador.
S* ha d* estudiar I* immensa trama social
amb els seus vicis, formació de forces, partits, unions i maneres d* actuar. S* han de
descobrir i comanar les lleis més recòndites
del cor de 1' home individual i col·lectiu. Se
han de veure les relacions, circumstancies i
odissees de lo que més ens domina, el capital, per estudiar fins allí ont pot ser força
per evitar els conflictes sagnanís. Cal considerar tantes coses que és impossible imaginar-les. I tot això 's determinarà en el
Congrés projectat. Per això lo essencial és
que se celebri que aleshores ja vindran iniciatives, projectes, plans, exposicions....
Per altra part, ¿no 's fan cada dia congressos internacionals amb fins industrials,
comercials, agrícols, mèdics, llegislatius,
lingüístics, eíz., etz.7 Doncs la pau internacional és més important que tot això. Celebrem, doncs, aquesta reunió per a bé de
tots. Anc que de la primera no'n sortís una
orientació practica despertaria noves ideologies i punts de vista nous que serien objecte d'estudis i preocupacions que s* explanaren en les successives. I qui sab, si
cada any se 'n verifiqués una, molt seria
que a copia de repetir-les no 's trobés una
solució.
Mirant la qüestió des d* un altre aspecte,
després de la guerra més desconsoladora
que haurà vist el món, per 1' Europa extraviada, un congrés d' aquesta classe podria
ser una rehabilitació.
1 per Barcelona, per Catalunya i per Espanya, en mig de les conveniències de la
vida, ¿no seria 1* utilitat més gran, més formosa, més ideal que 's podria treure de la
futura Exposició?.... En el cedaç dels sigles la ciutat comptal i els catalans tindrien
un geste d4 universal admiració.
I qui sab si també, quan s'acabi la cruenta lluita, les nacions vencedores, sabent els
nostres elevats propòsits, per la força moral que 'Is mateixos ens donarien, ens respectarien més en llur política de compensacions.
Tenen la paraula, doncs, les joventuts generoses de Catalunya, tots els homes pacifistes i els organitzadors de P esmentada
Exposició.
PERE LLOBERA
Valls, 11 d'Agost de 1914.

i
La situació económica com era de preveure ha millorat. La normalitat torna a regular les relacions comercials, bancàries,
mercantils i fins bursatils. Ha desaparescut,
per gran sort, aquella por, aquella engunia
i infranquilitaí que aíorrollava i malmetia.
Tothom ha entès perfectament que P actual
conflicte guerrer, amb un xic de serenitat
per a sortejar-lo, no havia de produir cap
efecte aclaparador. Espanya es una terra
que comença a tenir una gran riquesa, on l4
industrialisme s' hi ha desenrotllat portentosament, en que la banca gaudeix de confiança i crèdit, havent pres gran volada les
industries agrícoles; tots aquests elements
de vida i fortitut son suficients, posseixen la
potencialitat necessària no sols per sortir
del greu conflicte sense grans pèrdues, sino per a saber aprofitar-se de la situació
económica mundial, convertint-la per a nosaltres en font d* activitats i riqueses.
Fins en els mateixos paissos bel·ligerants
renaix la íranquilitaf; lo Banc d4 Inglaterra
després de 1' alça enorme del descompte, 1'
ha reduit considerablement i la tendencia es
manifesta cap a la baixa. En Alemanya,
deia T altre dia una crónica d* allá, que la
franquilitaí es completa i que industries, establiments de còrners i bancs funcionen normalment. Doncs, Espanya, allunyada del
conflicte, amb elements de riquesa propis,
amb la circulació fiduciaria aumentada i una
orientació vigorosa i encertada, sabrá acreixenfar coratjosament la seua vida económica, essent tal volta aixó lo primer pas cap
a la definitiva intervenció de la nostra terra
en lo mon dels negocis i de les grans empreses.
*

He llegit amb vera delectansa un hermós
article del dignissim diputat catalanista per
les Borjas d'Urgell, en Francesc Maciá Llusá, sobre la situació estratégica i internacional de Mahó.
L' Estat que's troba en posesió d' aquesta plaça, si la té convenientment defensada
i artillada, pot extendre son mantell sobirà
per damunt del Mediterrá, neutralisant les
posicions de Gibraltar i Malta.

Lo Govern Espanyol s' hauria de preocupar un xic més de posar a la plaça de
Mahó en condicions d'inexpugnabiliíat.Fins
are tota la seua tasca ha consistit en enviar-hi el «Pelayo» i el «Osado», dues desferres inútils, que a les primeres canonades
s' enfonsarien. Lo Sr. Maciá en son article
proposa uns medis per a enfortir la plaça interinament, sens perjudici de fer en temps
oportú les necesaries obres i reparacions
definitives. A veure si 'I Govern del Sr. Dato escolta la veu d* un home honrat sincer i
patriota, i també entès i tècnic en aquestes
coses!.
Per els catalans té tot aixó, una importancia grossa. L* obra d* ascenció patriótica
de la Nacionalitat Catalana se trobaria brutalment tallada el dia en que un Estat fort
posés la grapa en qualsevol de les illes Balears. Tota comunicació o aproximació entre germans d* una mateixa raça seria ben
tost impossible, i la Catalunya se trobaria
esquarterada, en una situació idéntica a la
Polonia esbocinada entre tres grans potencies.
***

En aquesta guerra formidable que suara
sostenen les nacions europees, lo nostre
bon poble ha inclinat ja les seues simpaties.
Tota 1* admiració que abans se sentia per 1*
imperi germànic s' es convertit en malavolensa. Lo partit jaumista es P únic que *s
manifesta favorable a Alemanya, tal volta
per P única raó de que son eloqüent leader,
en Vázquez Mella, ha patrocinat en diferentes ocasions una aliança amb aquella
nació. També influeix poderosament en
aquesta actitut l'odi simple i ridicol amb que
certs elements han mirat sempre a P admirable Estat inglés. Aquests dies han sortit
a relluir tots els vçlls tòpics; tot allò de «la
pérfida Albión» i «el leopardo inglés» s' esgrimeix com una gran arma de combat per
a fer aborrible la causa de la Gran Bretanya.
I malgrat tot, el poble inglés, socialment
considerat, es un poble tipo, vinent exemplaritat. Avui aquella nació es una de les
més fortes, més riques i més virils de tot lo
mon. L' admirable democracia anglesa es
una cosa fan armónica que rebutja per igual
lo despotisme i P anarquía.
En 1 edat antiga, Roma, en la moderna
Anglaterra, han compartit P hegemonia per
damunt dels pobles de la Terra.
*
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els viatges d* estiueig o les partides de
camp P allunyaren de sa ciutat estimada.
Mentrestant anava publicant ses produccions en la Revue des Duex-Mondes. 1 ses
ilusions se desfullaren una a una. Aimava
sa gloria, i els crítics feren el buit a son, entorn. Patriota ardent vegé a la gloria de
França sofrir greus proves.
De bona posició, sa prodigalitat el feu
comprometer més d* una vegada a entregar
determinades produccions malgrat P horror
que tenia al treball fel per obligació. Aleshores deia que necessitat es una Mussa a
qui el valor donà sa Poesia.
Fou nomenat, P any 38, Bibliotecari del
Ministeri de P Interior, i el 51, del d' Instrucció Pública. Desfeta al 47 la conjura del
silenci se vegè reconegut son geni i admès
a P Academia, més una afecció cardiaca
quins síntomes s' havien accentuat al 56 al
remarcar una alteració de les vàlvules de P
aorta lo feu dormir per a sempre en V any
57. Dormir.... en fi vaig a dormir, foren ses
darreres paraules. I la transició fou insensible.
Morí jove, doncs, als trenta set anys. Es
que la grapa de la Mort es major si la víctima es jove, diu la tragedia.
Si me deti.c en la biografia no es sols
per ser Alfred de Musset el millor represen-

tant de sa generació, sinó perquè segons
la fórmula de Goethe que González Blanco
(E.) diu original de Pope, P home es pròpiament Pobjecte únic que interessa al home,
i la gloria de Alfred d'Musset rau en que sa
obra es ell mateix, en ella se llegeix P Historia del cor humà. Ell mateix ha dit en ses
versos: Soc jo qui he viscut i no un ser fictici creat pel orgull o pel aburriment. I Mus
set es veredic, de sa franquesa procedeix la
força i autoritat, com la de Byrón i Rouseau, ses dos esperits germans, tant nusament sincers.
La figura elegant d4 Alfred de Musset el
feia retirar a Van Dych; la cara oval, de perfil helénic, ample front amb llarga i risada
caballera rossa, ulls blaus, boca eloqüent
en la passió i lleugerament irónica en la
conserva dels salons aristòcrates aont
lluhia son art de la conserva. Musset aparentava sempre més jove que Pedat. Fallida
sa infantil generositat primera se succehiren
ses aventures romàntiques o Boccaccianes
desapercebudes en aquell potser massa lliure i refinat Paris,
Al intentar formar un concepte de Musset no podem oblidar que pertanyia a una
generació escullida que fou romántica perquè nascuda amb un cor que bategava intensament a Pevocació del Bé i de la Bellesa,
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L' important diari de Barcelona La Ve
guardia, V altre dia deia que P única obra
sòlida que en aquestes anormals circunstancies s' ha emprés, P ha portada a cap la
Mancomunitat Catalana. Quan lo Govern
Espanyol, per creure's massa suficient, rebutja la col·laboració d* homes eminents—
recordis P oferta de D. Antoni Maura—-la
Mancomunitat convoca a tots els homens
representatius, als banquers i industrials
i comerciants, a una reunió d* on ha sortit
una serena i augusta exposició al Govern,
remei eficaç per a guarir lo pànic i P intranquilita!, canalitzar altra vegada les energies
i treballs, i donar plenes i amples facilitats
al còrners i industria.
Gloriosament comensa les seus tasques
I' admirable organisme català. Amb més
fermesa i coratje les anirà continuant si tots
els catalans formen a son redós i quiscú li
presta la seua ajuda i col·laboració.
D.

ECOS
Quina diferencia hi ha entre4! Regionalisme i 'Is altres partits polítics espanyols?—
No es pas cap endevinalla ço que os presento al devant en forma iníerrogatoria.
La diferencia es que'ls partits polítics espanyols son partits a base d'opinions i'l regionalisme es un moviment, es un partit—
diem-ho aixis—a base d' activitats. Vetaqui
una bella idea d' un amic meu. Aquest mon
amic explica la seva idea d' aquest modo:
L'opinió, millor dit, el tenir una opinió es un
moment estàtic, quasi passiu, quasi negatiu
del esperit; tenir una opinió en política es escasellar-se i rendir Y activitat mental a una
fórmula enomenada credo i a la que un s'hi
entrega amb tota P ànima; tenir opinió en
política es com tenir quatre monedes més o
menys, valioses en una boça sense fer-les
írevallar i esperant amb elles adquirir en un
cop donat totes les excel·lències de la vida
humana, excel·lències que sols se conquisten laborant, i tenir opinió política significa
no laborar, com a home públic, i esperar
que la República o D. Jaume ens arreglarán
totes les coses.
Per aixó s' esplica que 'Is nostres partits
polítics—els de la oposició—-no hagin fet
res ni fassin res de valor per a '1 progrés,
només que predicar sempre lo mateix, i els
partits del govern, com d' opinió que són
també, estiguin divorciats, desengranáis
de la realitat, de les activitats de la vida pública.
*

*

Com a continuació del eco anterior aqu
ne va un altre: Jo prego a tots qui llegeixin
aquestes ratlles que quan vaigin a Barcelona s' arribin a I' antiga fábrica Batlló—carrer d'Urgell—ont hi ha instal·lats el Musseu
Social, el Concell d'Investigació pedagógica, l'Escola Superior d'Agricultura, i' Escola Elemental del Treball i I' Escola Industrial, amb les seccions de teixits, tintoreria,
blanquería, etc. i *s arribin després a la biblioteca de Catalunya del Institut d* Estudis Catalans, i sabrán allavors l'obra constructiva del Catalanisme, I' obra de la Diputació de Barcelona desde que 'I catalanisme
impera en aquella casa, i compendràn que
vol dir ço de que 1 Regionalisme sigui un
partit a base d' activitats, compendràn la
diferencia entre un partit que s' preocupi de
les opinions i demunt d' elles descansi, i un
altre partit que s' preocupi de les activitats,
fomentant-les, diriginl·les i obrint-lis ampla
via en la realitat.

À
M' entero que dintre molt poc s* inaugurará el Musseu Episcopal de Tarragona.
Ja esperem que sigui un fet, com esperem
que sigui un fet ben espléndit P Escola del

