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Nosaltres fem una distinció, donem 
valors ben desiguals, al dos mots se
güents -.patriotisme i patrioterisme. Nos
altres, anhelem una supressió de fron
teres per tot arreo, i considerem l'intel-
ligència, la laboriositat, la civilització, 
com úniques fronteres, que poden mal-
hauradament separar els humans I diem 
malhauradament, ja que el comblc de 
nostre desig seria que, per un mateix 
gloriós raser, fossin mesurades totes 
les criatures. Però, ja que no depèn de 
la nostra volença que les coses siguin, 
fem la diferència entre els dos mots 
abans esmentats. 

Patrioterisme: Creència, al nostre en
tendre absurda, de que les coses que 
ens són habituals, les de la pàtria, són 
les millors, en menyspreu de les dels 
altres pobles. Encegats davant de tota 
raó, els patrioters es burlen de tot el 
que és estranger, sols perquè ho és, 
i alaben el què és nacional, solament 
perquè tal és. 

Patriotisme: Aquell anhel constant 
d'introduir en els costums de la pàtria 
els bons costums estrangers, superat 
per l'acèrrim estímul de perfeccionar les 
coses de casa per a fer-les dignes de 
l'admiració mundial. 

Però, veiem tan capgirats i malmesos 
aquests nostres termes de comparació, 
que fins creiem que estem completament 
equivocats. Serà per allò que digué 
Mirabeau: «Quan tot el món s'equivoca, 
cl món té raó>. 

L'ALTRE 

(Escrit expressament per a LA QBALLA) 

D'om un clavell del teu balcó, 
que sembla un bes que surt enfora, 
i em semblarà més dolça l'hora 
i més vessanla de claró. 

Es com un llavi envermellit 
que, mig desclòs. l'amor espera; 
jo el portaré damunt del pit, 
com si del cor fós la foguera. 

I encar, si acàs li fas un bes, 
serà més roig, i encès encara, 
i cl guardaré per sempre més, 
com la reli'quia més preclara. 

Em semblarà que el cel hi lluu 
de la dolcesa dels teus llavis; 
si acàs el temps se m'el enduu 
alçaré contra cl temps mos glavis. 

Recordaré les teves mans, 
brunes de blat i fruit silvestre, 
i del clavell en faré cants 
plens de claror de ta finestra. 

1 encar, si el duus damunt del pit, 
cm semblarà que té una mica 
del feu batec amorosit 
i et trobaré molt més bonica. 

D'om un clavell del teu balcó, 
que apar que cau com una estrella, 
i aquest clavell té la clarò 
del teu somrís que em meravella. 

El portaré damunt del cor 
i semblaré que surt de dintre 
com una flama del record 
de l'arc graciós que et farà el cintrc. 

quan t'ajupeixis per, collí 
la brasa ardent que m'encisera. 
D'om un clavell, que és llavi ff 
i és boca roja i riolera. 

Si en la finestra del teu cor 
hi ha tants clavells i tan encesos, 
jo alçaré aniairc el llavi fort 
per al clavell roig dels teus besos. 

D'om un clavell del teu balcó, 
i cm semblarà que en mi belluga 
un bes ardent, ple de claró, 
que m'has donat tota poruga. 

SALVADOR PERARNAU 

Un totpoderós per tot 
A rindia anglesa, hindús i müssulmans 

diàriament s'escometen pels carrers de 
Calculta, ubriacs d'un odi ancestral. 
Aquests dos bàndols, enemics eterns 
per principis religiosos, lluiten fins a 
morir per a millor agradar al déu de sa 
preferència i per a així poder gaudir del 
paradís que els està reservat., quan 
s'hagin exterminat els uns als altres. 

En tot conflicte humà sempre hi ha 
deus disposats a beneficiar-se. En el 
cas dels müssulmans i els hindús no po
dia mancar un totpoderós gosant amb 
tota tranquil·litat l'espectacle de ses 
hosts massacrant se mútuament, obli
dant, en sa follia, que sa lluita sols 
afiança el poder de la tirania que els 
esclavitza. El totpoderós d'aital conflic
te són els financiers anglesos, que pro
curen neutralitzar el despertar del famè
lic i conformista proletariat de la índia. 

Els müssulmans no mengen carn de 
tossino, ja que els preceptes de sa reli
gió els ho priva; els hindús no mengen 
carn de vaca, perquè sa religió conside
ra dit rumiant com ésser sagrat Els an
glesos mengen carn de tossino i de va
ca i governen a hindús i müssulmans. 

Tot el que hem dit, amb seguritat us 
semblarà un xic estrany i fins exagerat; 
no obstant, deixant de banda incalcula
bles fets del passat, sols mireu el pre
sent, ovireu al vostre entorn, i per tot 
trobareu imitacions; en tots els sectors 
de l'idealitat hutnana han estat fomentats 
i conresats l'odi i la intolerància, i no 
tan sols de doctrina a doctrina; per 
qüestions de detall, entaulen lluites que 
els disgreguen, i que retarden o malo-
gren llurs aspiracions. Però en tal con
templació no üs deixeu enganyar pel 
quadro exterior; profunditzeu, analitzeu, 
i en tol hi trobareu un totpoderós dis
posat a beneficiar-se, esgrimint l'arma 
infalible del «divideix i venceràs». 
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La que no té rival Refresc ideal 
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