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Optimistne retrospeetits

No voldriem que el nostre optimisrne
fos mal entes. La hipótesi del progrés
i-ndefi-nit, tal com la conceberen els nos

tres avis, es Papoteósi de la Enciclo
pedia: la consagració definitiva (!) d'
aquesta, amb la mica de eternitat que
els homens es fan a voltes d'
abassegar. La hipótesi del progrés in
definit patía de la _pobresa espiritual de
aquel' temps.

Nosaltres creiém en la depuració•pro
gressiva deis nuclis triats. Cada estol
aristocrátic de la humanitat — parlem
d'aristocracies espirituals — aumenta

arnb guany novissim els cabals nobilia

ris deis predecessors. De cada daltabaix

social—com els creients després d'una
persecució—brollen amb més purificada
dignitat.

Aquests cenacles, o petites esglesies,
solen rebre les Ilums i la força, de les
mans de Deu, sense altre intermediani
que els valors del ordre natural i del

ordre moral. Es la participació de la vi

da universal lo que els vivifica i preser

va de corrupció
Nosaltres som els optimistes del Na

cionalisrne. Nosaltres -creiern, no preci
sament viure en la millor de les époques,_
peró si presenciar l'inici d'un segon re

naixement, complementan i del primer.
Perque el mal de l'edat moderna, fins

ara, altre cosa no es que el no haver-se

sabut eregir en sintesi acabada del

classicisme greco-roma i de Pálgida es

piritualitat mig-eval. Nosaltres creiern,

no precisament viure en el millor deis

mons, peró si en una de les més gra

cioses i honestes contrades de la Euro

pa regina. Som els testirnonis fortunats

d'un desvetllament on totes les realitats

incipients tenen encar la flaire del mis

ten i i son banyades del rou de la 'larga
nit passada.

El nostre optirnisme no es instintiu;

es basa en l'experiencia, curta, peró in
tensa, de mitja centuria de Catala
nisme.

Potser el n_ostre passat—i, per fortu
na, minvant—divorci de tantes coses,

l'explicarien, com el doble tall d'un gla
vi descompartidor, aquests dos versos

que uns prediquen com un lema polític,
altres entonen com una elegía nacio

nal:

«Qualsevol hora vena
era de mes gençor»

El nostre optimiSme ve del comparar
la nostra posició actual, amb les passa

des. La comparança delata un formida
ble avenç en ço qui ve a esser foc central
de tot Nacionalisrne.

Res no marca'millor la nostra riquesa
progressiva que un curiós fenomen. En
certs rnedis catalanistes s'han conservat,
empedreíts, la rnentalitat, el sentirnent

fins el motllo de irn.precació de una

passada tongada decatálanisme. Aques
ta perdurança es providencial. Ella ens

dona claríssima percepció de com, de
Ilavors ença, han crescut els nostres

horitzons i h i .circulat pels nostres

ideals, avui mes irreductibles que mai,
la vida universal.

Caldrá parlar-ne amb pausa. Caldrá
parlar-ne amb llealtat i confiança, i es

brinar els fets i veure si el progrés de la
nostra terra es genui. Can moltes hores
es pren per espandiment, i per creixen
ga la complicació del fauste extern, el
el decadentisrne sentimental — aixó es,
el cansament—l'agudització del radica--
lisme, una crisis de violencia, una suma

activitat legal... I el veritable avenç rau

en Pesperit, en el perfeccionament de la
personalitat íntima i suprema que ano

rneném nacionalitat.

jkumE BOFILL 1 MATAS
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gubjecta a ses propies lleis: hi intro- que el concepte de eo qui és superior i

dueix una rnultiplicitat, una diversitat trascendent és no tant sois simbólic, sino

que el fan representable, ádhuc sensi- també analógic. Aixó val la pena de

ble• Tot nom és un sinzbol. Conside- profunditzar-ho.

rerri-ho més d'aprop i veurern que eo
OLLE.—LAPRUNE.

qui és simbólic és el concepte mateix de

tot alió qui és veritablement interior, i

CAT.ALUNVA

Acabará.

Normes Ortográfiques
Ifila.sl'urli'-at. tudeatallans

Quan l'Institut d' Estudis Cata- de. l'Institut i el ternps que haura de pas

lans va constituir la Secció Filológica, sar de luna a Paltra.

la çliversitat de criteris i d'escoles que en Les Normes ortografiques aquí dona

la publicació de tota mena de textos ca-; des no són totes les que foren posades a

talan_s s'expressa per les normes orto- deliberació i estudi: són les que després
gráfiques més variades, encara se reflec- de 'largues deliberacions han arribat á

tía en les rnateixes publicacions de l'Ins- obtenir el sufragi favorable deis quatre

titut. Cada impremta i cada autor tenía quints de membres de l'Institut. El res

les seves exigencies i encara que dues o pecte del seny pregón de la nostra lien

tres orientacions generals anaven con- gua i de la seva tradició literaria ha ins

solidant-se i en part compenetrant-se, pirat als membres de l'Institut d'Estu

no podía preveure's un acord espontani. dis Catalans els subtils sedaços per on

La creacíó de la Secció Filológica d'a- creien que podía passar-ne pura la flor,

quest Institut implicava ja naturalment aixís com la conveniencia patriótica d'a

l'existencia d'un centre especialitzat firmar una norma nacional els ha impo
d'estudis que havía d'esdevenir el nucli sat a vegades el sacrifici del propi i per

iniciador deis treballs per a la redacció sonal criteri.

de normes ortográfiques comunes a to- II. En la recerca deis motius fona

tes les Seccions i per a totes les publica- mentals que perrnetin fixar cada:una de

cions de l'Institut, i la Diputació de les normes ortográfiques, se troba el ca

Barcelona al crear-la hi assenyalava ja tala atret per criteris científics diferents

entre altres aquesta missió enlairada. i ben sovint contradictoris. Els segles
xrv, xv i XVI van deixar-nos una tra

dició literaria de grafíes generalment
admeses, que foren :graciosa expressió
del seny de la nostra 'lengua, fácil i
constant en els registres i diplomes can

cillerescs,un poc rnés difícil decollir en

tre les errades i extravagancies deis es

criptoris privats. L'origen etimológic de

les paraules imposa solucions en la seva

transcripció gráfica d'una força científi

ca indiscutible en la riostra i en les al

tres ilengües romániques. Una tenden
cia natural mou l'home d'estudi a dei
xar rnarcats a la paraula escrita els va

lors fonétics deis sons fins allá on la

seva expressió resulta possible.
Cap d'aquests criteris, peró, té una

valúa científica prou gran per a impo
sar-se sempre que's troba en contradic

ció amb els aitres. La tradició literaria

no fou sempre constant i queda compro

mesa per una admissió servil de formes

estranyes en els segles XVII, XVIIIi xrx,

sense comptar que existeixen Ileis vitals
d'evolució de les liengües que impedi
ríen avu.i a qualsevol "lengua parlada
Padopció absoluta de formes ortográfi
ques corrents a l'Edat Mitja. L'etimo

logía no sernpre és tant precisa com en

els mcits que:vénen delgrec o del "latí i

Un cop enunciat el pensament va impo
sar-se per si sol: evidentment era pos

sible, en l'estat present de la producció
literaria catalana, arribar a la formació

de normes ortográfiques fonarnentals

que donessin una solució nacionalment

acceptable a un nombre de qüestions su

ficient per a constituir sólid cos de doc

trina.
L'Institut va disposar-se a realitzar

aquest treball amb l'intent
en les seves publicacions. El procedi
ment seguit demostra un 'gran seny,

una fe tranquila i una ferina perseveran

cia. Elements de les Seccions Histórica
i de Ciencies s'agregaren als individus
de la Secció Filológica per constituir la

Ponencia ortográfica, í aquesta, partint
del programa de qüestion.s proposat per
un deis seus rnernbres de fa molt temps

acreditat en aquesta mena d'estudis, co

menea una 'larga i acurada deliberació,
acabada arnb la publicació d'un primer
projecte, deixat per algún temps a non

estudi deis Ponents. Tres redaccions
successives foren el resultat deis nous

trebajls abans que la Ponencia presen
tes. les Normes a la deliberació de l'insti
tut en pie. Un reglain.ent aprovat a pro
pósit estableix la forma de les votacions
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fins en aquests no pot autoritzar la res

tauració de Iletres i formes caigudes en

desús, rebutjades per la tradició, con

traries a lleis fonétiques ben vives. La

solució fonética és força sovint imper
fecta per ser molt rn_és gran el nombre

de sons que el de lletres per a represen

tar-los, a mes a més de ser causa de
pertorbació la lluita entre formes foné

tiques dialectals contradictories.
Els rnembres de la Ponencia ortográ

fica de l'Institut i Finstitut en pie han
arribat a un compromís entre 'aquests
criteris igualment científics, resolent-se

en cada cas per la solució que més els

concordava o pel criteri que amb més

força pugnava per sostenir-se adins del
sistema que del conjunt anava resultant.
No han pogut oblidar que, en la imita
entre diferents formes dialectals, la me

trópoli té una gran influencia en la for •

mació d'una Ilengua literaria, ni han
menyspreat el valor fonétic de certes re

gions que distingeixen lietres confoses
en la pronunciació de Barcelona. No
sempre han pogut ni han cregut haver
se de substraure a consideracions senti
mentals que neixen de l'actual Fluita en

la producció literaria.
III. Per aixó al girar els ulls enrera

considerar el camí que hem fet no po
dern estar-nos de pensar que en les dis

cussions de l'Institut per la formació d'a
questes normes ortográfiques s'han re

gistrat en compendi totes les opinions
en lluita que's regiren en Factual pro

ducció literaria de Catalunya.

UrisEinDEa [-Pir-kaftHe--EJ o Zillida
kieieu-12 abans d'adquirir cap ala marca I la adoptareu
Agent general a Espanya 3. 111-- 7-yril

- Curial, 6l9.-BARGELONA.- (vora del P. de Gracia).
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No sois hi han trobat defensors els
diferents criteris, sinó els sistemes más
generals fins ara. L'ortografía que po
saya el seu más alt valor en el respecte
de les formes tradicionals, la que va co

mençar per l'instauració de grafíes más
directament fonétiques i ha anat per
feccionant-se amb la restauració de for
mes corrents en els nostres clássics, la
más radical que no recula davant de la
generalització de signes nous i de la su

pressió de tota mena de lletres mortes,
totes hi han tingut ferms defensors que,
reduides les diferencies técniques, han
sostingut la resistencia en aquell ordre
de raons sentimentals aon se ve a parar
algunes vegades en l'adopció d'una sola
ortografía.

I si havent-se escoltat tot i sospesat i
discutit, ha arribat l'Institut a un con -

junt de solucions harmóniques ?per qué
no haudem d'esperar que servís per a

tots els catalans lo que s'ha fet tenint
-presents tots els criteris i.els sistemes
generalment coneguts a Catalunya? El
que trobi en aquestes normes solucions
en contradicció amb el seu pensar, con

sideri que altres, pensant com eh, s'han
trobat davant de raons científiques tant
sólides que abans de consentir-hi eh l ja
hi han consentit.

Es indubtable que hi ha en aqueixes
normes ortográfiques un seny que va

afirmant-se i consolidant-se per si sol
entre mig de la más gran diversitat de
formes, desde molt abans de crear-se

l'Institut, com subsistirá i Se consolida
rá más encara d'aquí endavant. ?Perqué
havia d'oposar-se ningú que bou catalá
sigui a l'interés vital de la nostra llen
gua de vestir-se amb formes consagrades
i definitives? L'incoherencia i la diversi
tat de normes ortográfiques posa avui la
'lengua catalana en condicions d'infe
rioritat per a triomfar en la concurren

cia amb les altres llengües romániques.
Posem-nos tots a escriure el catalá

amb . la rnateixa ortografía, i haurem
augmentat en una mida quasi bé incom
mensurable la escassa facilitat que avui
no té el poble per a apropiar-se'n la seva

expressió literaria. ?Qué val davant d'
aixó l'escrúpol d'un criteri filológic, que
aixís com aixís ja fou tingut en compte?
Ningú podrá considerar-se en perdua a

l'abandonar les pobres personals origi •

nalitats per adoptar la pompa escrita
d'una llengua igualment usada per tots

els pobles de 'lengua catalana.

La i asil-lábica darrera de vocal no s'escriu

ráy sinó i. Ex.: aire, daina, rainza, empanar,
escairar, remeí, reí, reina, meitat, noi, almoi

nd, boirós, avui, cuina, cuiraca, buidar, creía,
duia,1202a, remeiar, baioneta, joiós.

'Quan una z átona precedida de vocal no es

asil-lábica o una z tónica no accentuada gráfi

CATALUNYA

cament va darrera d'una vocal, Pabsencia del
diftong s'indicará escriviet una dieresi sobre
la z. Ex : reina, reiisós, raimet, raim, heroi.--

na, reix, menysprei. Excepcions.
Excepcions. No s'escriurá i sinó z: I. Dins

les terminacions -zsme, -sial.

Ex.: increíble, egoísme, panteísta, tenuitat;
II. Dims les terminacions deis verbs pertan

yents a la tercera conjugació. Exemple: agrair,
influir, influiré, influiría, obeins, obriu, cons

litzeit, constituida; III. Darrera deis prefixes
co- i re-. Ex. coincidir, reinspreszó. Peró

reix, reixi; IV. Darrera d'una vocal que por

a un acecen t gráfic. Ex.: continúi, estudií.

S' escriurán amb /doble (pronunciada l-1-1),
no sois els mots com ca-rre-tel- la, pot-xi-nel.lí,
en els quals encara sól pronunciar se el dit só,
sinó en tots els mots ertidits que en llatí pre

senten // (o en grec ia:),—mots en els quals la

transcripció tradicional catalana (pron. /+/)
sol trobar-se reemplaçada per la tránscripció
castellana 1 senzilla; tals són, entre altres,
allegorítz, alliteració, allocució, alloírdpic,
allucznar, alludir, apenar, bellíces, cancellar,
capillar, cavillació, clluia, circunivallació.

collaborar, collapsus, collateral, collaczó, co

llecia, collega, collegi, collisió, collocar, colla

qui, constellació, cristallografía; destillar,

ellipsa, emollient, equipollent, excellent, expel

lir, filoxera, flagellació, follicol, g-allícisme,

idillí, illegal, illícit,
illustre, impellir, installa

cid,- íntelligent, líbéllula, malleable, maxillar;
metallurgia, nullita,t, osci

llar, pallad,i; paliatía, Pallas, palli, parallel,
parallaxe, p9llen, Pdllux, pullular, ýusilla -

rebellió, repellir, stztéllit, sibilla, síllaba,
sinallagmátic, sollicitar,

vacillar, velleitat.

Peró mentre no es convingui a representar

lá. / palatal -altrament que amb el simba' 11

(Ex. : aquella, aixella,- sella); la 1 doble será

escrita intercalant un punt entre les dues :

carretel la, potxtnel-li, col- leg-i, intel ligencia,
ecétera.

Davant de b, pi m : s'escriurá constantment

m. Ex. : cimbre, tomba, ombra, combustible,
embenar, imbibíció, am/'le, pámpol, rompre,
compadir, emparar, emplujat, impunit, im

piadós, commoure, conmensurable, conmutar,

emmalaltir, emmagatzemar, emmirallar, cm

mens, inmortal, immeclial, immersior, immis -

oíble, imminent. immunde.

Davant de f : s'escriurá- per regla general
m. Ex... : cámfora,ánsfora, ?mitin, linfa,
ninfa, triomf, ansfibi, amflteatre, sinfonía,
emfátic.. Excepció : Els prefixes con-, en- i in

(que canvien la n en m davant de b, p im)
conserven la n davantdef : confegír, confessar
confiar, confondre, contraría, enfebrat, enfei
nat, enfortir, enfosquir, enforcar, enfredo
rír-se (peró ernfátic, enfisema., emfrag-ma),
inflar, infant, infnit , influent, així com inferís
inferior.

Davant de n : s'escriurá n o m (no mý) d'

acord amb la pron.unciació. Ex. : ennuvolar-se,
ennegrir, connivencia, innecessari, innovació,
innat; conel?mna, indemne, solemnial, amnistía

columna, damnació.
Davant de c i 1: s'escriurá mp en els mots

presos del llatí els quals presenten en aquesta
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Ileng-na el nexe mpt. Ex. exempció, redenip_
ció; assumpció; consumpció, presumpció,
exemple, pronple, redemptor, peremplori,
sumplués, presumptuds, consumpliu, contensp.
tibie, així com templar i compte, comptar (en
francés compler), peró contar = narrar, re.

treure (en francés conter).—En els altres c.

sos, s'escriurá n : ta-car, enrarir, encés, en_

cercar, concepte, content, enterbolir, interior,
empe7ita, etc., etc. Excepció : conste (cast.
conde), temía, zmprenzta.

En fi de 'mi-aula, s'escriurá tx dins els pocs
mots com despatx, esquilx, els derivats deis
quals presenten tx (despatxar, esquitxar). En
tots els altres cosos s'escriurá darr-era de a,

e, o, u, i g darrera de i. Ex.: maig-, faig, raf,
batey, oreig-, sacceig, trepig, des,

goig, bolg, roig, fuz,(T, puig, enuzg, rebuig.

Quan, per les regles d'accentuació calgui
accentuar gráficament una a, una e oberta o

una o oberta, s'empleará l'accent greu; en els
altres casos, s'empleará accent águt,

S'accentuarán els oxítons ácabats en vocal

tónica o en vocal tónica seguida d'una s o

d'una n. Ex. : replá, café, diré, cosí, alld,
carbó, operts2, francés, dizués,formós, com

prén, enchz. (En canvi : ex-tens, carbons,
infe.rn, animal, animals, sonar, direm, don

mim, diress, dermiu, museu, servez, remece.)
S'accentuarán els pai-óxitons acabats altra

rnelat que en vocal sil -lábica seguida o no d'una

s o d'una n. Ex. :fácil, fácils, dipter, dípters,
próleg, exámens, anávens, anáveu, diríens,
dirieu. (En canvi: __par-é;.a.1,2"es, casa, cases,

cerca, cerques, Cequen, savi, savia, stzvis, sa

mes, moro, moros, ing-enu, ineenuat, ingenus,
ingenues, anessis; aneSsin, amares, anaren).

S'escriurá g i no j davant de e, z. Ex ge;;5
dre, geniva, geografía, ginebreda, girafa,
marge, ingenu, gastralgia, sacniiegi, menees,

mengivel (en qué la lletra 1, representa el ma

teix só que la Iletra j en jaspi, !ove, jura,

gorja, menja, menfoteja); —aventatge, melge,
rellotge, viatgen, viatgin (en qué les lietres tg
representen el mateix só que les Iletres lj en

lletja; lietjor, viatja, m'alfar). Excepció. S'es
criurá.j davant de e: en els mots jejúnu,m, je
rarquía, jereglíiTc; jeure (forma secundaria

de jaure), majes/a-1, en els nexes-jecc- i -jetc
(Ex. : objecció, projecció, abjecte, adjectiu,
confectura, infectar, trajectoria) i en el nonas

propis _jesús, Jerusalens, Jereníes, Jeroni,

Jeová

La partícula copulativa provYnent de la con

junció llatina el, que els antics escrivien nor

malcnent e (jo e tu), será escrita í (je i tu), nó

y (yo y fu).

Les plosives finals són representades adés

per g, d, adés per c, 1, /5:
S'adriaeten lag-, la d, i la b finals en els mots

erudits que en 'latí :presenten g, d, b, .(c) en

grec a, 12,) (Ex.: esdfag:, prdleg, dífieng,
ácid, ríg-id; monosil-lab,' ve-b) i en els mots

popuiars els étims deis quals tenen g, d, bCci
Ex.: liarg-, de larg-us, verd de viridis, barb (de

barbus) fen.t-se, peró, excepció deis nonas-que
en ilatí terminen en -nudo (Ex.: amplitut, beati

tul, Ilat. amplitudo, bealitudo) i del motá po

pulars en ciae la plosiva es troba precedida
d'una "vocal accentuada -(Ex.:'htinsit de Azáni.

-asad
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dus, fretde frígidus), i tenint-se en compte

que, en tots el casos, scescriura amb c i no g

la primera persons del singular de Pindicatiu

present (Ex.:vak, vinc), Seg-u.int l'ús general,

s'admet també la b cab (de cabre), sczb (de

sabe-r), i reb (de rebre) .

En virtut d'aquesta Norma:

I. Darrera de consonan.t: s'escriurá g, d,

b finals o c, t, ý finals en el masculí, en el pri

mitiu o en l'indicatiu present, segons que el

femení, els derivats o l'infinitiu presenten g,

d, b o c, llarg,-. fem. llarga, der. llar

allargar), alberg- (albergar), sane-,

(sang-onds, sangowra), fang (fanguera, fan

gds), oblong- (oblonga) peró arc (arcada),

blanc (blanca, blancor, emblanquir), blavenc

(blaveuca);—verd (verda, verdor), covard (co

yarda, covardía, acovardir), llard (llardds,
enllardar), sord (sorda, sordejar) perd (per

dre), per() fort (feria, enterar), cobert (ca

ber/a, encobertar), tort (torta), surt (sor/ir);
—verb (verbal), superb (superba, ensuperbir),

zalb (balba), per() esquerp (esquerpa), colp

(colpir).
TI. Darrera de vocal no accentuada: Com

en el cas anterior; així, prddig (prddiga, prodi

gar), sacríleg (sacrílega, sacrilegi), cataleg
(catalogar), analeg (análoga, analogía), cen

trífug (centrífuga), caralag (cartilagin5s),
peró intrínsec (intrínsica), estdmac (estoma

cal), áulc (única);—acid, arid, avid, candid,
espléndid, estzipid, _fiad, insípid, etc. (ácida,
árida, etc.), dxid (oxidar), per6 lícit, decré

pit, in.?dit, explíczt insdlit, parasif etc. (licita,

decrépita, etc.), tímit (limitar);--monosil-lab
(menosiblabic), hídrefob (hidrófoba, hidrofo
bia) arab (arabio), perófitántrop (filántropa,
filantropía) príncep (principal) —S 'exceptúen
bui? i els rnots en -ec rnanec, carrec, trafec,
rústec, rdnec, rénec, feréstec, Domenec.

Darrera de vocal accentua.da: S'escriurá

sempre c, f, p; així, no soIament sec (fem. seca,

der. assecar sequedal), ric (rica, riquesa),

&m'o (iniqua, iniquitat), sinó manyac (manya--
ga, anzanyczear), grec (grega), amic (amiga),
groc (groga, feixuc (feixug-a), foc

(foguera), ßc (joguina); no solament dret

(tire/a, dretura), nelt (rié/a, -netejar), petit (pe
tiza, petitesa) bat (batre), permet (permetre),
sine) fa! (fada, fador), blat (blader), fret
(freda, 'redor), mut (muda), nebot (neboda,
nebodet), paret (aparedar), set (assedegat),
pensat (pensada), sentit (sentida)perdut

CATALUNvA

duda) pot (poder), put (pudín); no solarnent
d-rap (arraper), xop (xopar), Josep (Josepet),
sinó cap (cabo/a, acabar), cup (cubell),
(lloba), estrep (estrebadcz).— Ercepcions: de
magog-, pedagog-, zigzag-, buldog-, sud i alguns
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norns propis com. Alfred. David, Nernrod,
Madrid. Bagdad; — les tres persones verbals
cab, sab 1 reb, adob, rob, club, nabab i alguns
noma propis corn Jaceb. Job.

Inforrnació
L1 luan't1ii1-1w-G-11

La actualitat política d'aquesta setmang
ha estat la mort d'en. Moret. Es forcosa la
clemencia amb Phome que acaba de 'morir;
culpem., dones, exclusivament el seu temps,
anab la seva horrible cursilería oratoria, la
seva ina,nitat política, la cançó enfadosa d'un
patriotisme que esproclarnava en tota ocasió,
com un ripi, la intriga deis recano_brons su

plintels grans movim.ents col-lectius, el fetit

xisme aulls cinesdel 'libre d'importació i la
conferenciad'.A_ten_eu per comptes de la acti
va capacitat cultural, la dispersió yergo

nyosa de la voluntat.

L'home que acaba de morir .ha tingut la

grandesa, deis representatius. Perque
que pateixi una feblesa individual, es gu.a

nya de l'oblit, pero el que arriba a sin_tetitzar
la febles.a d'una época per adhesió o silenei

de les febleses de tots, pot anom.enar-se gran.

L'ha fet gran el poder d'atracció, aixó és,
un dó de simpatía, una qualitat morbosa de

medium. En Moret fou un home simpátic a

Ja gent de 1' Espanya del seu tem.ps; 1

encare resten, cora una supervivencia,
homens qui tener__ el cares es-banyols
de la Espan.ya d'enMoret; i aquests homens,
han de creure que mor amb en Moret ço qui
era el fons substancial de la seva Espanya.

Amb ells, es doldrán també especialraent
de la mort d'enMoret, en Maura i els poes

separatistes de Catalunya. En Maura perque
contava amb en Moret per seguir pesant en

la política que escapa; i els poca separatis
tes-, socia de «grops dinámics» i nitres madu

res, perque, si mai dintre el seu cor arriba

ren a dir: — Mori Espanya —

era impossible
que ho diguessin sino és en el sentit de —

ori la Espanya d'en Moret! — la falsa Es

panya que, aMb en Moret, és morta, ara sen

tirán que un m_otiu de vida se'ls allunya.

Una eleek d'avl dvarralle

La Diputació provincial ha pensat dotar
el Liceu Filarm_ón_ic deis elements precisos
per crear i fer funcionar l'Escola Catalana
d'Art dramátie9 que aquest será el nora que
portará.

No hi ha encara el programa fet ni els
professors senyalats. Podara dir no més,
que la direcció aniráa cárrec de l'Adriá
Cual i que per l'organització de la nova ins
titució scha creat un Patronat form_at del
president i secretani del Conservatori, don
Antoni Bastinos i don Rossend Menta, res

pectivament, del president de la secció de
declamació don Josep Cena i deis diputats
provincials senyors Bartrina, Durán i Ven
tosa 1 Sansalva,dor.

Hi haurá tres cursos: en el primer es do
narán lliçons musieals 1 de gimnasia rítmi
ca. •S'in_dica, a en Llongueras 'cota a -profes
sor d'aquest cura. No cal dir que aquest
nom haurá de caure bé.

En el segón cura hi haurá ensenyánces del
gest, lliçons de declamació, d'in_dumentaria
teórica i. historia del teatre.

En el tercer cura s'ensen_yará indumenta
ria práctica, conjunts escénics i estadi dc
obres completes amb tots els elements de
teatre i es reunirán totes les ensenyances de
la carrera.

Ademés de director, en G-ual desempenya
rá la cátedra de declam_ació i explicará l'his
toria raig-eval i del ren.aixement. L'Ambrós
Carrión explicará el teatre clássiez

Sindica a en Pom.peu Fabra com a pro=

fessor d'una, altra assignatura, 1 a un distín
git primer actor com a un altre .catedrátic
de la nova institució.
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