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La Muerte de Jesucristo
testimonio de su Divinidad

E

las próximas semanas de Pasión y Santa nos invita
nuestra Madre la Iglesia a meditar sobre la Pasióo
y Mucrte de Ntro. Señor Jesucristo.
La traici6n mas vil, cobardes negaciones, abandono casi
absolu ta, el eclipse total de su gloria, injurias atroces, tormentos inauditos y la condenación mas injusta, que vieron los
siglos, condujeron a Jesucristo a la cumbre del Gólgota, donde fué crucificada por judíos y soldados romanos. A la vista dc todt> esto, la incredulidad no acierta a comprender cómo
con la abyccción de su muerte probó el Salvador la divinidad de su persona y misión. La muerte de Jesucristo no preN
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senta los caracteres de la de un hombre ordinario, sino los
de la un Dios hecho hornbre. Todo es divino en la muerte
de Jcsucristo.
Lo es, en primer término, la previsión que tuvo de ella.
Cqn muchos siglos de antelación la muertc del Redentor
fué anunciada por los profetas con toda prccisión y con tal
lujo de pormenores, que producen impresión indeleble en
todo cspíritu que busca sinceramente la verdad. Los Libros
Sagraclos del Antiguo Testamento estan llenos de onkulos
que, bien reunidos, como si fuesen fragmentos dc un mosaica sublime, constituyen una narración anticipada de la Pasión
dc Cristo. En el Antiguo Testamento esta como en germen
todo el Evangelio. Los hechos concuerdan exactamentc con
los anuncios proféticos. No es la casualidacl, ni son habiles
combinaciones de la astucia y del calculo humanos, es Dios
misrno quien ha establecido armonia tan sorprcndente entre
la profecia y la realidad. Mucho tiempo antes de realizarsc,
la mano de Dios habia escrita completamente el poema inefable de los dolares, y de la muerte dc Jesuciisto, conccbido
y llevada a término en sus soberanos designios.
En tèl momento mismo en que va a dcsarrollarse esta dolorosa tragedia Jesucristo conoce con toda ~laridad todas sus
circunstancias y pormenores. La muerte siempre sc acerca al
hombrc por sorpresa. La causa que la produciní, el día, la
hora que presenciara nuestro transito a la otra vida escapa a
nuestro alcance y esta envuelto en impenetrable mistcrio y
densas sombras. En Ntro. Señor Jesucristo no ocurrió nada
parecido. Sabe todo lo que los profetas han anunciada y
toda lo que maquinan los judíos contra su Persona. «Vamos
a Jerusalén-decía a sus apóstoles-y va a cumplirse toclo
lo que esta escrita respecto del Hijo del Hombre: scní entregaclo a los gentiles, y azotada, y crucificada. »-«En vcrclad
os lo digo: uno de vosotros me bani traición. »-«Pedra, antes que el gallo cante, me nega ras tres veces.» ¡ Qué prescicncia sobrehumana I Jesucristo ve anticipadamcnte con toda
clariclad la tempestad horrísona que va a desencaclenarse
contra El.
Todo es divino en la muerte de Jesucristo. En primer término su previsión.
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Y en scgundo lugar, su libre elección. Para todos la muerte parece obedecer a la fatalidad. Sólo J esucristo no sucum·be bajo su implacable guadaña sina porque quiere; y quiere
también los dolares que deben precederla. Muere en la hora
librcrnente escogida por El. .Mientras ésta no llega, tiene a
raya las dolencias y brutalidades de sus enemigos. Se csconde
a sus miradas; se hace inaccesible a su acción, o bien, atraviesa tranquilo y como impalpable las muchedumbres impatentes, azuzadas contra él. Transiens per medium illorurn
i bat. No pueden ejecutar sus execrables proyectos sina cuando Jesús pronuncia estas palabras: «Ha llegada mi hora; :
abandono el mundo y vuelvo a mi Padre. »

r

Mientras no ha llegada su hora~ tiene a raya las fuerzas de
la naturaleza. Resiste torrnentos que hubieran hecho morir
mil veces a cualquicr otro. Exhala su espíritu no por debilidad
y agotamiento de fuerzas, sino cuando le place dejarlo partir. La muerte, sobre la cual ejerce soberano imperio, le
aguarda •cturante tres boras. Desde lo alto de la cruz baja la
cabeza: la muerte se acerca a esta señal, y Jesús entrega su
alma. Lo había predicho: «Tengo el poder de dejar la vida
y también el de tomaria de nuevo. »
Todo es divino en la muerte de Jesucristo. Su previsión y
libre clección.
También lo son los milagros que la acompañan. En lo mas
profundo dc sus humillaciones no deja de manifestarse omnipotente.
Cuando los soldados dc la Sinagoga van a prenderlo, sale
a su encuentro y les pregunta: «¿A quién busca.is ?-A Jesús
dc Nazarcth.-Soy yo. » Y al eco de esta palabra cacn en
tierra como hcridos por w1 rayo. Y luego, señalando a sus
d~scípulos, ruanda que los dejen marcbar y no les hagan
mngún daño. Como ducño soberano, entrega su propia vida
Y libra la de sus amigos. Un mom'ento después cura prodigiosamente a un servidor del Pontffice judaica, herido por
un disdpulo.
Mas tarde encuentra a su apóstol Pedro que acaba de ne-

g~rle tres veces, como se lo babía predicho; lc dirige una
mirada que penetra lo mas íntima de su ser. Pedro queda ate-

108

L .4 A e AD E J!I A

e AL A S ANC I A

ABRIL

rrado, sc cubre el rostro y llora amargamente su falta. La mirada de Cristo tiene tal virtud, porque es la mirada de un
Dios.
Clavado en la Cruz, reducido a éxtrema impotencia, conmucve el corazón endurecido del malvado, que esta blasfe- ·
mando a su diestra y le hace pedir perdón.
¿ Cómo puede sostenerse durante las horas de su Pasión,
si no es por milagro, req.ovado a cada momcnto ? ¿ Agoniza y
va a morir en Gethsemaní, cuando muestra tan extraño fenómeno fisiológico ? No: se levanta y se dirige a sus jueces.
Después dc los extenuantes dolores de la flagelación, ¿va a
caer en ticrra y a expirar? No. Vedlo dc pié. Lleva El mismo
el instrumento del suplicio. En la cumbre del Calvario lc
arrancan violentamente las vestiduras pegadas a la carne
ensangrentada, y no pierde las fuerzas, que quicrc reservar
para morir. Señor de la vida, ren ueva sus oleadas a medida
que se agotan, hasta que permita a la muerte ccgar~as.
Todo es diVIno en la muerte de Jesucristo: su actitud,
su palabra y su silencio.
Son admirables el justo que muere con toda la serenidad
de la virtud, el héroe que se abraza con la bandera gloriosa
de la patria, el martir que sucumbe calumniada, ultrajado,
pero superior a sus verdugos. Y no obstante, todas estas
situaciones tragicas, tan bellas y admirables. palidecen y
se eclipsan, si Las ponemos en parangón con Jesucristo, cuando padece y muere. Hay en la historia del géncro humano
una muerte mas serena que la del justo, mas noble que la
del héroe, mas paciente que la del martir: es la muerte de
Ntro. Señor Jesucristo. Todas estas mucrtes revelan la humanidad, porque se elevan del nivel ordinario por algún motivo, ya de abyección ya de grandeza moral. Sólo la muerte
de Jesucristo revela la divinidad.
Víctima de la mas execrable injustícia, no se altera, ni
pretende vanagloriarse de ella. Es resignada sin bajeza y
fuerte sin ostentación. No inclina la cabeza ante los verdugos; no la levanta tampoco para desafiarlos. No exagera ni
la inmensidad de su paciencia, ni la demostración de su valor. Todo es divino en la muerte de Jesucristo: su actitud.

soy rey. »
La caritativa compasión de
esta frase dirigida a las hijas
mí; llorad. por vosotras y por
rania sc ostenta en ~quella p
«Hoy estaras conmigo en el
ricordia divina brilla en esta
gos : « Padrc, perdónalos, que D<l!~~~ .-o.-~ae·, oa~~
Todo es divino en la muerte
palabra y su silencio. Ordina ian~~: Je!IUC:ti!ilttf
durante su Pasión. ¿Por qué ?
con aquel su estilo tan sencillo
cret,o parece poseer El solo,
los escribas y fariseos y atraer
pulares. Ante la mala fé de
dados, la corrupción de
envuelto en un proceso arbit
de la justícia fueron holladas~
terminada, y los jucces se inhi
defectos substanciales, un
sistido a la tcntación de bablar
con una cxplosión elocuente de
Jesucristo calla, porque es Dios.
cubre el designio de instruir al
de redimiria con un gran
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Todo es divino en la muerte de Jesucristo: su actitud, su
. palabra, su silencio y, finalmente, las señalcs cxtraordinarias
que acompañaron su postrer suspiro. El Yelo del templo se
rasgó de arriba abajo. La tierra tembló con violentas sacudidas. Los peñascos se abrieron. Los muertos salieron de
los sepulcros. Densas tinieblas extendieron lúgubre velo por
la ticrra. Todo el universo se alteró llorando el duelo de la
muerte de su autor. Este fenómeno de la naturalcza no es
invención de los Evangelistas, puesto que esta consignado en
los archiv~.s públicos del Imperio Romano. Ciento scsenta
años mas tarde, Tertuliano invocaba en su Apologética semejantc testimonio. Y el martir Luciano, dirigiéndose a loS'
Emperadores, les cleda: «Si; creo en la divinidacl de Jesucristo, y vosotros debiérais también creer en ell'l, según
vuestros propios auales. Abridlos; y encontraréis que en
tiempo de Pilato, cuando padeció Cristo, en pleno mediodía,
las tinieblas sustituyeron a la luz. >>
Los testigos de estas señales apocaHpticas qucdaron atónitos y repentinamente cambiados. Al ver retemblar la tierra y oscurecerse el cielo, al escuchar la voz potente que se
escapa dc los labios moribundos de Cristo, d Centurión
romano exclama: <<Verdaderamente este hombrc era el Hijo
de Dios: vere Filius Dei eral iste. » Y no solamente quedó
trastornado estc pagano. Muchos judíos bajaban la pendiente
del Gól.gota golpeandose el pecho: «percutientes pectora sua
revertebantur. »
Jesucristo murió como Dios. Hagamos actos de fé en su
Divinidad y en los días santos, que se avecinan, dirijamosle
la plegaria litúrgica de la humanidad redimida : «Te adora~
mos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por meclio de tu
Santa Cruz redimiste al mundo. »
.José SbLEB, Soh. P.

El fill d'En Mora

E

diu~n

Josep Mora era un home d'aquells que s'en
d'ideals, un consecuente republicana, que hom bauna
dit uns quans anys enrera, però tots els que el coneixien d'aprop, el tenien per un infeliç, per un bon home.
Ell, junt amb altres, que si fa o no fa, eren tan desgraciats
com ell, en ·aquella època passada del pavo republicana, en
que hi havia una Fraternidad a cada cantonada, en varen
fundar una, a la seva barriada, amb el nom de Fratemidad
Republicana Instructiva Radical del Distrito XV ff, amb l'objecte dc fer propaganda dels seus ideals, per aquell grup dc
cases, que era conegut a la ciutat amb el nom de «La Sibèria»
i dc passada fer mèrits elevant del quefe, per si un dia els
deixava arribar, si no a regidor, al menys a inspector de fanals dc petroli o a mosso de mercat.
La dona d'En Mora; prou s'en queixava de tot aques t 'embolic de la Fraternitat.
-Amb tot aquest cuento, es lamentava ella, les que hi perdem som les dones. Abans sempre et tenia a casa i t'entretenies a la galeria amb els coloms i les flors. Ara. Tot el dia
ets abaix. No et veig mai I Ditx:ós cassinot I Que t'en costarà
de disgustos i de quartos ...
-1 tu que saps ? Jo ja sé el que em faig I Tot el que dius,
és per «falta d'ignorància». Ja vindrà dia que n'estaràs contenta de tot això que faig. Deixem fer que jo ja sé on vaig.
-Infeliç I I quines prctencions I Però no et facis ilusions
que no s'hi fitxarà mai amb tu Don Pradenclo ...
Era inutil tot quan li digués la seva muller, perquè En
Mora no en feia cas i tot el dia era un tragí d'anar amunt i
~vall. Ara Junta per ací o comissió per allà i tot era tràfec
t enrenou i fins que ho varen tenir tot en marxa, que n'hi
varen matar d'hores tots els socis fundadors. El que era pintor d'ofici, pintava les portes i parets, per la salut dc la reN
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pública futura. El que era fuster, feia anar la garlopa i el
martell per la bona marxa de l'idea. Allí tothom hi feia del
seu ofici, però com que En Mora no tenia ofici apte, per al
cas, com que era mosso cobrador d'un magatzem de teixits,
del carrer del Bruch, no podia fer altra cosa que ajudar, fent
de manobre i dirigir alhora els treballs, que ja era molt
i així el óvalo, que segons ell hi prestava, era doble.
Un dia Déu li envià un àngel, a la seva llar. Un bordegàs
de tamaño natural, que si això no era cert, almenys ell així
ho afirmava, rublert ·ç~e satisfacció, entre la penya dels seus
correligionaris. En Mora no desperdicià tan bella avinentesa,
per a fer un acte de propaganda de la seva personalitat i contraure mèrits devant dels quefes del partit.
-El meu noi, deia al grup dels seus amics i amb veu alta,
perquè se n'enteressin els de les taules veïnes, no el passaré
per l'Església. Déu m'en guard I El batejarem pel civil i farem una fiesta cívica, però com més cívica millor. S'ha acabat
tot això del clero. Vull que es vegi que soc home de conviccions i que predico con el e;emplo.
Aguantant la marejada que se li armà a casa seva, amb les
dones i un cunyat, va organitzar aquell acte, amb el que la
reacci6n hi anava a perdre, segons ell, un adepto.
-Es té de fer aixf, si volem fer aviat la revolució. Agafar-los de petits i fer-los pujar amb l'ideal.
Va.. arribar el dia del bateig tan sonat i tota «La Sibèria»'
es posà en commoció. Arreu de la barriada no es parlava pas
d'altra cosa, que del bateig de ca'n Mora.
L'acte tenia lloc un diumenge a la tarda. Per a fer més
cop, va aconseguir que hi concorreguessin, aquelles mocetes
disfressades de República de llustrina, que ja havien assistit
a totes les ITUUiendas fraternals del Coll, que a cada dos per
tres, es celebraven i que quasi sempre la pluja es cuidava
de disoldre-les. Quan va semblar que ja hi era tothom, es
formà la comitiva, obrint la marxa, les joves repúbliques amb
llurs banderes tricolors, triangles, estrelles i demés estres
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-Ja et vatg dir que no t'el daria el noi, perquè li fessis
fer els gegants. Què et penses que no me l'estimo el meu infant ?-Li replica l'esposa.
Amb tot això, a baix al carrer, ja havia començat a correr
la veu de què la festa s'aigualia per l'intransigència de la dona.
i demés família d'En Mora i com és de suposar, el prestigi del
fundador del Cassino, començava a decaure empès un xic,
pels seus enemics personals, que s'aprofitaren del què passava.
Algú va anar corrents a avisar-lo del què succeïa. En Mora,.
de moment, li tremolaren les cames i es posà groc, però tot
seguit reaccionà i començà a cridar i a dir mil improperis i
disbarats i amenaçà amb l'invasió del pis, pels ¡óvenes barbaros, que ja eren al replà de l'escala, si no l'hi lliuraven el
seu plançó.
Cridà tant, va dir tantes i tantes de coses, que exaltat com
estava, aconseguí aturdir a la família i emportar-se al menut, acompanyat d'aquell estol de gent, conscient de la llibertat de pensament.
En Mora a l'ésser al portal de la seva casa, mostrà l'in-·
fant al poble i el lliurà a les matrones de l'ideal, en mig
dc vítors i aplaudiments. I ell torna a ésser ell per aquella
gent. Abrandats per l'entusiasme atravessaren la ciutat fent
cap. al Registre Civil on varen inscriure'! amb el nom de Washington, acabant la festa, amb una merienda, reservada als
íntims i als més conspfcuos, composta de conill amb xamfaina
i vi, per que lo de la xocolata i orxata feia retrógrado.
A l'endemà l'àvia de l'infant, junt amb la senyora Mònica
i algún parent, el feien cristià, a la pica de la Parròquia del
Sant Esperit.
Varen anar passant els anys i aquella Fratemidad, que tantes engúnies i suors havia costat a n'En Mora, tenia dc tancar les portes, fent la meteixa fi que la majoria de centres
de flamarada nascuts per aquells temps. La gent s'els hi escorria dels dits. El sol començava a escalfar altres teulades
i la d'ells ja s'esquerdava i amenaçava enrunar-se. Ell i uns
quants interessats, ho anaren aguantant a força de sacrificis
de tota mena, esperant, si no el pavo, que ja tan s'els hi
endonava, al menys un bon cmpleo als mercats, que eren els
de més bon aprofitar. Però. Ni això venia.
A l'esquena d'aquests herois interessats, havien pujat fins a
les regidories gent estranya a la barriada i fins al ~istricte,
que ningú els coneixia ni de vista. Compromisos del quefe ..
Gent que segons s'assegurava la veu popular, assentar en a
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taula a capellans i que els seus fills anaven als col-legis de fra-

res i ell, En Mora, que no es deixava anomenar mai pel nom
de pila, que era més lliberal i libre pensador que el meteix
Don Prudencio i que tenia un fill bate¡at pel civil que li havia
costat lliurar una batalla, una mena de guerra civil, amb la
seva dona, la primera que hi va tenir, es veia postergat pel
partida. Era molt dolorós tot ço que li passava a ell i a la
seva colla. Però com que no hi havia solució i al dir solució
volem dir quartos, no els hi va tocar altre remei que tancar
el Cassino, junt amb la Corporativa i les escoles.
-Fins les escoles ? Ni la subvenció que fruïeu de l'Ajuntament, teniu ara ?
-Ja us ho vaig dir jo que això passada així, deia un
vocal nato de la casa. Ens ho hem guanyat, per no volguerroe creure. Vareu voler apoiar al Rabatxol, en contra d'En de
la Cruz, que presentava el partida i ja veieu el què n'hem tret.
-Això és molt bonic dir-ho, ara que no hi ha remei. Però
llavors, tots ens pensavem que En 'Rabatxol seria co11ce¡al.
Però ara ja està fet... Però no s'en riuran mai més, no ...
Clausurada l'escola del Centre, el fill d'En i\lora que ja començava a tenir edat d'anar apendre, no podent anar a l'ensenyament laic, que volia son pare, sa mare va dir que ella prou
se'n cuidaria, ja que ell amb el daltabaix de la Fraternitat
no estava per res i que el portaria a casa del senyor Sanromà..
que segons li havien dit era un mestre, que servia molt per
la canalla.
La dona d'En Mora, acompanyada del seu fill, va anar a
veure aquell mestre, de què li havien parlat unes veïne's de
l'escala i com es sol dir «varen fer fira >> i varen quedar entesos amb què li enviaria el bordegàs.
El Sr. Enric, després de posar-se les ulleres va obrir el llibre registre dc la casa i es disposà assentar el nom del nou
educant.
-Com ha dit que es deia el seu fill ?
-Washington Mora i Closa.
-Com ? Com ha dit ? Va fer tot estranyat, tot müant pel
·damunt de les ulleres.
-\Vashington Mora ...
-\Vashington? Repetí, el senyor mestre, amb el mànec
.de la ploma apoiat al seu llavi. tot meditant. .. Ja ,·eurà, aquí
li direm Viccntón o Vicentó. Es lo me teix ...
Ka.nuel COJ[AJI

I

Llorers primaverals

F

immarcessible i eterna de viva catalanitat, la lirica nostrada, fidel a una tradició prestigiosa i a un
llegat d'espiritual renovació i de moderna harmonia, segueix la seva via triomfal, com un escàs però sòlid títol
de glòria actual i perenne. El fris policrom de la nostra poesia, enrunat l'edifici, mostra encara-damunt la nua blavor
elegíaca del cel-la gamma esplendorosa de ses colors.
En aquest mes, infantador de la primavera, han somrigut
també de cara al món tres llibres nous, aportació de tres autors jovenfssims. Cada un d'ells representa un matís divers i
interessant; una originalitat, més que ufanament germinadora, fruitosa de ,plenitud, assaonada i completa en sa formació. Un breu comentari sintètic d'aquestes valors serà din~
les presents planes ·una penyora humil de benvinguda.
oN T

<<L'ombra del lladonen> de Tomàs Garcés; «Poemes lírics» de Rossend Llatas; «Les Bruixes de Llers» de C. Fages de Climent. Veusaquí la trilogia que aquest març ens ha
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dut per presentalla exquisida, com una triple toia triomfal:
violes i llessamins, roses i clavells, roselles i geranis. De llur
perfum espars !"ànima de la terra podrà peixar-se'n una mica,
com l'alenada fresca de l'oreig refrigera l'ofegada roentor del
cos assedegat.
El primer és un llibre de pau; de pau dolça i tèbia. U ns
quants motius .simples i càlids són el centre entorn del qual
el poeta broda les cançons del recull amb una devota i lleu
tremolor humana. La mar, les flors, les suaus recances· passionals, travessen el llibre i són el teixit líric que en forma el
contingut. En Garcés segueix així la via afressada amb les
«Vint cançons·», ajuntant en aquesta represa bells moments
d'inspiració als espúmalls de bellesa que aquell contenia;
tots els quals passaran definitivament a l'antologia dc les
nostres ,·alars poètiques com un camí encertat i oportú, en el
retorn a la terra per la terra; com una nova prova de què la
simplicitat del procediment és el pedestal de la gràcia. I si
la reiteració de l'aire personal i fàcil dels poemes d'En Garcés semblés a algú massa insistent, aquella «Cançó de bressol» que és la monjoia lírica més fina i el joiell de més pura
calitat del llibre, li faria atorgar a En Garcés, en aquest moment de son lirisme, la condició d'un hereu i un perfecte assimilador de la emotivitat popular. Tol ,plegat, el llibre d'En
Garcés és una ratxada d'oreig, flairosa al seu pas d'herbes i
salabror-adés més feble, adés més plena-que llisca gentilment pel corriol de les suggestions del cançoner.
El segon dels llibres esmentats, .és un llibre fet de turment intern; però de turment artístic, de treballada creació: és l'obra d'un temperament que, en una tasca refinada
d'artífex, ha aconseguit cenyir l'expressió fins adaptar-la amb
precisa justesa a la voluntat inicial de la motivació lírica.
I això, sense que l'esforç de domini s'hi senti; sense que el
vers on és plasmada la creació es rebeli ; sense que ni el

1924

LLORERS PBIJIAVERALS

ll7

més lleu panteix, com un rastre natural de lluita, enteli la
meravella definitiva de l'orfebre. Els poemes d'En Llatas
són l'epíleg d'un proçés líric llarg i constant que l'autor s'ha
quedat per a ell; són la \'Ïctòria absoluta sobre la forma.
Principalment en els darrers del llibre, el poeta arbitra la
construcció del,s poemes reflexivament, amb un ajustament
perfecte: cada mot, cada ritme, cada accent, cada, so, són un
detall reeixit del pla inicial. A través d'aquest abillament impecable, la emoció queda reduïda a emoció artística, serena i alta; s'hi sent només indirectament, com un ressò, la
emoció humana que informà la concepció primària; però,
com a fruit d'una sinceritat fidel, tots els cants sen•en la escalfor necessària perquè el lector sigui colpit per la sensació percaçada. En Llatas combla en aquest llibre la traça
lírica expressi\'a i la nitidesa formal d'En Carner; tant en
els motius interns, com en els poemes de caire madrigalesc,
l'autor exhaureix tota ultrancera superació : no es pot anar
més enllà en harmònica pulcritud, ni en els hàbils jocs de
casta retòrica. Aquest faisonar i rendir el vers a l'albir, resta palesat sobre tot en els sonets-fets mesura justa del
contingut-i també en els riscs de dignificar un tòpic amb
un nou i àgil caient personal, o d'atansar-se al grotesc. En
resum: una arca d'ivori, amb el somrís dh·ers i pulcrament
brillant d'una policroma pedreria.
El tercer llibre aludit, és un sol poema, amb unitat d'idea.
Sa millor crítica i valoració és el pròleg que hi ha posat En
Ventura Gassol, com un averany just d'èxit. En Fages de
Climent apareix dintre aquest poema el cantor, fins ara inexistent, de l'Empordà, i no pas perquè aquella bella terra
no se'l meresqués. Al voltant d'una tradició pintoresca i de
son dispers anecdotari, el poeta deLxa anar el doll de la seva Hrica, fonent" les suggestions populars amb ses pròpies
creacions. No hi ha en el poema ni acció veritable ni per-
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sonatges reals; però això mateix eleva el mèrit del cas i és
ocasió al poeta per a emprar una varietat de formes i un aire
divers de contingut, segons escau a cada cant, i per a què la
vida que els éssers fantàstics prenen en ses estrofes sigui més
exclussivament deguda a la seva traça lírica. Cada to-d'elegia, balada, poema o cançó-es una executòria per l'autor de
sa habilitat múltiple a vestir amb abillament adequat i madur
les seves concepcions; cada visió de paisatge, com a fons
dels cants, és donada magníficament, amb una ponderació
gràcil o grave, sempre harmònica, intensa i viva, com pocs
poetes nostrats hagin assolit descriure. El sentit de la terra,
de la seva terra, informa realment, com una alenada triomfal i serena, les planes del poema, i hi dóna el millor segell
d'originalitat : un aire de senyorívola visió terral, assaonada de classicisme, i una herència fidel, ennoblida i modernitzada, de les coses sanes que el vuitcents català llegà al nostre patrimoni literari, i especialment de la vitior evocativa
popular de Verdaguer. Per això-conclou escaientment En
Gassol-si aquest cantà El Canigó (muntanya nostra) En
Fages de Climent haurà conquerit de bell antuvi l'esdevenir cantor de l'Empordà (plana nostra); i aquest títol és ja
una consagració definitiva i suficient per garantir a la bestreta, no ja un primer llibre, sinó tota la personalitat d'un
autor.
Trilogia primaveral! Fermança de què les darreres joventuts serven encara la encesa plenitud que els precedí, augmentada amb' la florida de llur saba original, personalment
diversa. Celebrem aquest adveniment, amb la joia de sempre, .i a més, avui, amb la significativa i callada carícia d'un
conhort.

El dia dels Rams
Al R. P. Autool Tassl, E..
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el sol en donar el tomb arriba a la meitat de
son camí rutilant els bancals, les comes i les valls
surten de son ensopiment hivernenc. Els núvols
grassos i atapeïts que lliscaven per les fondalades pregones,
dissipats, munten en l'aire; solsament damunt la terra xopa
s'arrosseguen mandrosament algunes boires. Les suaus vessant.; dels turonets tornen a ésser d'esmeragda. les floretes
jolius lluen d'ací d'allà llurs càlzers virolats i les gentils oronelles fendeixen l'aire en contínua ziga-zaga.
En mig de la joia de totes les coses i del desvetllament de
la gent arriba la commemoració de la festa en què el Senyor
entr¿t a la Ciutat Santa cavalcant humilment la somereta.
Avui com en els dics de Jesús la gent va a rebre el Snlvador
i l'acompanya al temple. Magistrats i sacerdots, nobles i vilatam,- infants i vells entren dins la casa de Déu per tal de
beneir el ram; és la humanitat sencera que va darrera de
Jesú!>
l\lcscladcs les veus, els sacerdots i els nins i tota la gentada caminen cap al temple, el qual sembla que s'enrioli davant l'imponent espectacle. La sentor del brancatge novell.-
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ssim de la palma, el dàtil sucrós pastat amb el foc del sol,
apar les obres humils dels infants, tan belles i dolces als ·
ulls del Salvador.
L'olivera. Amb un brot d'olivera en el bec tornà la coloma a l'arca de Noè anunciant el retorn de la pau al món. En
els llibres sants, l'olh·era és citada mantes vegades com arbre
formós entre els altres. La sagrada Litúrgia prescriu que,
amb el flameig del suc de les olives, la humanitat acompanyi a tothora Jesús Sagramentat.
Per altra banda l'olivera ha estat sempre i en tots els pobles el signe de la quietut, de la pau i serenor. Arbre eminentment mediterrani ha presidit els fets cabdals de totes les
civilitzacions forjades en les costes del mare nostrum. Ell, de
milers anys enrera, ornamenta les vessants de les santes muntanyes de la Síria i Palestina. Ell ha presenciat des dels
puigs i bancals de l'Atica i del Laci les lluites i les glòries
dels grecs i dels romans. Arbre veneradíssim de tots els vivents, el seu fruit ha estat dels més cobejats, i ha obtingut la
primacia entre els vegetals de la terra. « Olea prima omnium
arbor est» digué L. M. Columela.
Un arbre de tan bella tradició no podia mancar a festejar
l'arribada del Salvador a Jerusalem. I juntament amb els
rams de l'alterosa palma els fills dels hebreus duien els mansuets rams d'olivera. En commemorar el fet solemnial l'olivera escau en les mans ungides dels sacerdots, l'exemple dels
quals, com l'oli sanitós, s'exten per les ferides de les ànimes
que els són encomenadcs. Són també les mans de la velleta
octogenària i les del vell carregat d'espatlles adients per durli-hi acompanyant a Jesús al temple. En mans dels ancians
l'olivera denota el fruit alleugerit i ja allunyat. No fa gaire
que, canturrejant, les garrides oliaires sostragueren les olives
oloroses de les ubèrrimes branques. Ara els brots inclinen
les fulloles a terra en senyal de senectoo curulla de mèrits i
virtuts.
El llorer. La sagrada litúrgia en la benedicció dels rams
no anomena pas el llorer. No obstant és admès en tots els
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temples catòlics; la seva gràcia i la seva història l'hi han
menat.
Carles Linneu, el creador de la Botànica, especificà el
llorer nomenant-lo laurus nobilis. I en veritat que ho és de
noble aquesta planta; la seva nobilitat però', és gairebé del
tot gentflica. Els llorers amb la murtra foren durant molts
de segles el principal ornament del clàssics jardins de Grècia
i Roma. Arbre aimat de les divinitats paganes, rebé honors
dels potentats i dels humils. Plini ens diu que el llorer guarnia les portes dels emperadors i dels pontífexs. Fent de marc
a una clàssica columnata de marbres i jaspis bé escauen les
brostes de llorers i murtres. Els soldats i generals dc la
Roma victoriosa ornaven llurs llances i feixos amb rams de
llorer. En celebrar August son triomf damunt les terres conegudes es coronà de llor, servint així d'exemple a sos successors. Consagrat el llorer com emblema de la victòria, cenyia les testes dels vencedors en els jocs olímpics. A la sentor de les fulles eren atribuïdes propietats augúriques.
En el transcurs dels temps el llorer ha estat sempre símbol
de la victòria noble. Petrarca, el Tasso i molts altres poetes
.han estat çenyits amb corones de llorers seculars. Dc la cerimònia universitària de l'edat mitjana cenyint els doctors amb
llorer plè de fruit en baia en prové el nom universal donat
als estudis de cultura general.
L'Església en la festa dels rams admet junt amb la palma
i l'olivera, de les quals parla la Litúrgia, el noble llorer. En
nostra terra el llorer es troba en les masies redossat en un
bancal o a l'angle de la casa. Per tal d'acompanyar a Jesús
se n'esporguen qualques branques. Del temple retorna beneït
i allunya les tempestes i atrau benediccions i oi més, aromatitza les menges saboroses dels dies de festa grossa.

J. PI-FOlf!E'All'.&:
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La recopilación
de las leyes del trabajo

L

o R I o s A ha sido la tarea de los gobiernos españoles en pro de las clases asalariadas, con la loable
finalidad de mejorar la situaci6n moral, juddica y
material del obrero español, mediante atinadas leyes sociaIes, durante el primer tercio de este siglo, labor acrecentada
y estimulada por la creación de centros oficiales de tan elevada misi6n social como el Instituta de Reformas Sociales y
su bijuela el Instituta Nacional de Previsión, que con su eficaz y brillantc actuaci6n, han facilitada y desarrollado la
legislación social en nuestra patria.
·
Consecucncia de esta tarea legislativa, ban sido el crecido número de leyes sociales esparcidas al azar por entre
la arida y abrumadora balumba de disposiciones oficiales
de la Oac eta, que tiempo ha, clamabau por una agrupación,
una recopilación, una orclenaci6n por parte del Estado, pues
aunque esta necesidad la suplían, como ha ocurrido con las
leyes administrativas y las de hacienda, los manualcs con
sabios comentarios dc expertísimos jurisconsultos que circulan y hansc puesto en uso entre los que se ocupan del derecho obrero, se resienten, como todas las publicaciones simiAB
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lares, la falta de oficialidad, del sello peculiar que imprime
a las colecciones legislativas hechas por el Estado.
Dc estas ansiasJ se ha hecho eco nuestro accidental gobierno, disponiendo por la R. O. de 24 de Febrero de este
año, la rccopilación y refundición de las disposiciones legislativas referentes al trabajo, mediante una agrupación sistematica de materias que sení la siguiente: accidentes del
trabajo, reglamentación del trabajo, inspección del trabajo,
conflictos del trabajo, organismos y scrvicios oficiales de}
trabajo. La refundición se efectuara respctando en lo fundamcntal el texto de las disposiciones legales, pero pudicndo
hacerse las aclaraciones y adiciones que se crcyeran convenientes e incorporando las disposiciones coni.plementarias, asi
como la doctrina de jurisprudencia interpretativa dc las dudas en la aplicación de dichas disposiciones. Encomcndando
esta tarea a una comisión que ha de cumplimentar esta misión en el plazo de cuatro meses.
Como la disposición citada expone, el ideal, fuera, no una
recopilación, sino una codificación de la l<:,gislación social española, a imitación de Francia, Alemania y Rusia, pero
como una codificación implica un todo organico y harmónico, un plan uniforme de legislación, un orclcn lógico y enlace sistem:ítico entre las diversas partes, a cllo se opone
el estado de formación y consolidación de nucstras leyes
obreras, siendo prematura la realización de tal ideal. Aunque
es de esperar que acelerara la labor gubcrnamcntal en pro
de las clascs proletarias, la ratificación por España de las
conclusiones de la «Conferencia Internacional del Trabajo»
celebrada en Washington en 1919, y en la que se compromete a implantar en nuestra patria cuantas mcjoras redunden en beneficio de las clases trabajadoras.
Dc todos modos debemos felicitarnos porque la idea de
la formación de un Códig'p :del trabajo esta ya apuntada.
oficialmente, y su ímproba labor facilitada por la decretada recopilación de las leyes del trabajo.
Antonio RIBELLES BA.B.B.ACEDI'A

I
.

La donzella de la "Cultura de la Dona"

Triste Aniversario

clía 7 del pasado marzo cumplió el año de la fecha
tristcmcnte memorable para nuestra Academia en
que el Dr. D. Cosme Parpal y Marqués, la estrella
m~s refulgente de cuantas han brillada en el horizonte de
nuestra Academia, se eclipsaba parla siempre sumiéndonos
a todos en las ncgras sombras de la soledad y del vado.
Todos los demas, cuantos venimos a depositar una flor sobre la tumba del Maestro no somos apenas sinó fugaces e
intermitcntes destellos y apagadas llamas de aquella luz patente y que nos pareda inextinguible que irradiaba de la
bondad, del talen to del Dr. Parpal.
¡ Dios lc había colmado con generosidad de todos los
dones del talento I
Pedagoga ilustre, literata eminente y filósofo. insigne, dotada de una mcmoria prodigiosa y de un ingenio pronto y
feliz a la par que poseedor de un estilo acicalado y brillantc
L
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era un cscritor tallado en los chísicos moldes de la edad de
oro de la literatura española.
El Dr. Parpal lo sacrificó to do, lo cons agró to do, s u vida,
su salud, su talento a la educación de las juventudes, al sagrado ministerio de la enseñanza.
Su desinterés generosísimo jamas conoció otros limites que
los de lo humanamente imposible. Su probidad personal, estuvo siempre al servicio de los que llamaron a su puerta. La
constancia y tesón de sus convicciones católicas al de su
mas integérrima y decidida defensa. Una estela de actividades, de iniciativas y obras que con caracteres indelebles:
marcan hoy su paso bienhechor por la tierra.
Pero, al que estas lineas emborrona, sólo le corresponde
atestiguar las intimas interioridades del Dr. Parpal, maestro,
pedagogo, que habfa sabido inculcar en el corazón de las
juventudes el sentimiento de la propia estimación, del «conócete a tí mismo ... »
Pero, a que insistir, en lo que sabemos todos por haberlo
ofdo de sus labios o adivinado en su corazón. Recojamos, hoy,
el precioSQ legado de sus sabios consejos y hagamos, todos,
examen dc conciencia; si hemos sabido seguirlos para ben•
decir su memoria, si no para no ofenderla desatendiéndolos.
Descubramonos, una vez mas, antc él y saludemos su mcmoria como se saluda al valor épico, a la constancia indefectible, al sacrificio siempre renovado y cada vez mas generoso, a la rcnunciación de la propia vida en aras de la enscñanza que fué su ideal y por cuya noble causa incansable propugn6.
Rafael llrttT:imo DOliiEC

,'
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En · record del mestre

E
L

dia de Sant Tomàs, va fer un any de la pèrdua del
mestre \'Olgut, acadèmic per exceHència, En Cosme
Parpal i Marqués, al qual Déu tingui en la glòria.

Ens escau ferne remembrança amb la mateixa fervor i sen-

timent pregon, que poc després de la data del traspàs dolorós i

,

constatar encara, el buid que deixà entre nosaltres, els seus
companys d'Acadèmia Calassància, 'impossible d'omplcnar i
àdhuc dc suplir amb la més gran benevolença.
La seva personalitat, tan lligada amb la nostra obra, n'era
fonament seguríssim i l'absència d'aquell esperit voluntariós
i de visió clara, ha sigut motiu perquè en tot moment sc n'adonés força, la vida de l'entitat volguda.
Ben sovint, la consideració de què el seu guiatge ens acompanya\·a, ha sigut motiu promotor de la nostra actividad; en
els moments de dubte, hem recordat les seves observacions
i assenyat consell, i també, perquè no dir-ho, si l'èxit ens
ha sigut falaguer, hem sentit la seva veu que ens felicitava
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i encoratjava per proseguir en els nostres entusiasmes, iden-

tificats sempre, amb aquell esperit tan obert, cobejós de la
màxima vitalitat nostrada.
No cal dir, l'obligats que estem amb aquella ànima bonda·dosa, senyora de la personalitat de l'ex-president, que tan estimàvem i d'aquí, la necessitat de fer ben freqüents les sanes intencions i oracions devotes, que cal adreçar a Déu,
pel seu eternal descans.
Així mateix, com ens plauria veure més avençats, per tal de
cooperar-hi personalment junt amb els altres amics que de
cor el volíem, els treballs de la Comissió Organitzadora d'un
homenatge que sintetitzarà el nostre desig de fer eternal la
seva memòria. Mercès al qual, serà fàcil reunir de nou, en
estreta

comunió~

tots els seus companys i deixebles, identi-

..

ficats per un mateix sentiment de veneració, disposats a sacrificar obligacions i interessos, com a sentit honorament a
l'amic per exceHència que no dubtava un instant, en fer-ho,
quan era sol-licitat per nosaltres.
I en tot moment, els que sabérem compenetrar-nos amb la
.seva amor, freturosos d'imitar-Jo en quelcom, de seguir les
seves petjades que deixà en aquesta v.ida, faltats de les circumstàncies que són menester per acompanyar-lo en els seus
estudis predilectes, prosseguim amb totes les nostres forces,
l'obra de la seva Acadèmia, fent-nos així, dignes continuadors
.d'una de les activitats per les quals sentia més entusiasmes.

E

Amics de la Poesia, selecte aplegament barceloní d'aimadors
dc les nostres lletres, ha inaugurat a les Oalerirs Arcn¡tes, les
seves habituats reunions.
S'escaigué la primera, el elia 6 de març, amb En Tomàs' Garcés,
el qual dcsgran~l el millor del seu darrer llibre «L'ombra del lladoncr», cantant-se després per la Srta. Pilar Rufí, amb acompanyament dc piano pel Sr. Juli Pons, cinc de les seves cançons, a les
quals ha donat una música força plaent N'Eduard Toldrà.
El dia 2 1, tingué lloc altra sessió, éssent En Rossend Lla tas, el
poeta que ens cantà les seves amors i els seus neguits, amb els
bells cants dels «Poemes lírics», l'edició dels quals s'ha vist
acompanyada d'un èxit ben afalagador.
Resulta altament simpàtica l'obra dels Antics de la Poesia, que
omplena una necessitat de la Catalunya renaixenta, i és encisadora
l'exquisida concurrència que ,a.ssiteix a les seves lectures¡ comprenem l'afany de selecció del públic, que guia als seus organitzadors, car no tothom es troba capacitat abastament per copsar tot
el goig dc les seves reunions, però, de totes maneres bé estarà que
observem la nostra estranyesa, de què no hi siguin habituals moltes
~amílics de la nostra aristocràcia, l'aptitud de les quals ens consta,
l que malgrat i això no tenen temps per esmerçar un parell d'hores
e?- homenatjar les nostres lletres en aquests bells aplecs, éssent
alld que hom creu no mereixerien ésser-ne ,exploses, sinó tot el
contrari.-R. c.
LS
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i Sormalli.-

Un follet de 19 pàgs.-Publicat pel sennanari «Catalunya
Social» en edició apart, acaba d'aparèixer aquest interessant fascicle
de propaganda, en el qual l'esperit selectfssim d'En Civera, es posa
de manifest i captiva al lector amb les seves argumentacions assenyades i irrefutables.
Senta el criteri, de què el mal parlar és fruit de la perversió
moral dc l'individu i per xò, advoca per una més gran espiritualitat
en les multituds com a remeí eficaç. Es lamenta dels espectacles
immorals, de la influència de les noveles i el cinema, i del ball i
del vestir d'algunes dones, els quals inciten les passions i la
grolleria d'expressió. Esmentarem les seves darreres paraules que
Iix.en clarament la solució veritable: «Cal certament ésser culte
per a parlar bé, però ca1 també que en el nostre esperit hi hagi
una mica de claror» .-R. c.

D

los días 1 8 al 22 último, vióse honrada nuestra' Universidad Literaria por la visita del ilustre decano dc la
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad central, doctor
Bonilla Sanmartin.
Esta visita no tuvo otra finalidad que exponer la historia de la
Filosofia catalana, en diversas sesiones repartidas entre esos dias.
Con palabra segura y faci! y dando muestra patente de su portentosa solidez dc conocimientos en materia \iteraria y filosófica,
fué estudiando la historia de la Filosofí.a catalaflll en los últimos
tiempos del Imperio y principios de la dominación visigoda_, citando como mas importante a Ripairo. Mas tarde, en plena .E dad
Media, a Arnaldo de Vilanova y a Ramón Lull, haciendo hincapjé
en cllos. 'Estudió a grandes rasgos a Francisco dc Eximenis, al
judfo Juan Crescas, Raimundo de Sabunde, Bernat Metge, Turmeda
y Roiç dc Corella.
Ya en el siglo XIX, aparece como corifeo de la filosofia cataila·
na moderna, Balmes, al que señala como precursor del neo-escolastico. Cerrando el ciclo siguen Mestres, Comel!las, Piferrer, Eixala y Xavier Llorens.
Al final, haciendo la recapitulación de todo ~o dicho, asignó a
la filosoffa catalana, como nota caracterfstica, el respeto que se
tiene a la razón.
El interés que despertaran estas conferencias lo demuestra la
selecta concurrencia, en la que estaba representada la intelectualidad barcelonesa.-F. R.
URANTE
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Dr. Bonilla y Sanmardn dió en el «Ateneo Barcelonés » una
conferencia, sobre Las relaciones entre las literaturas pe-

ninsulares.

«Los siglos del xm al xv-dijo-se caracterizan por la influencia de las literàturas gallega y portuguesa en Castilla, influencia
que sc invierte a partir del siglo xv en que es la literatura casti!Uana la que absorbe la atención int~ectual de Galicia y Portugal,
basta el siglo xvm.
Con relación a Levante y Cataluña en la época que va desde
Alfonso VII hasta Alionso X, los travadores catalanes o provenzales tienen una acogida de especial benevolencia en la Corte. En
la Edad Media la filosofia catalana es traducida a!l castellano, y
los ingenios catalanes o levantinos ejercen influencia, aigunas veces trascenclental, como en el caso de Ausías March. La dccndencia del catalan empieza en el siglo xvr-a fines del xv, según
Menéndez y Pelayo-y dura basta el siglo XVIII.
No es debida tal decadencia a motivos poUticos, sino que es un
hecho histórico, pues eclipses parecidos ocurren en Castilla en el
siglo xvm, y en Francia donde duran varios siglos; y mñs notoriamente aún en Alemania.
Un caso de particular influencia es el de Boscan, aunque no cscribió en catalan, a quien puede considerarse como el reformador
de la métrica castellana»~
La lectura de unas paginas de Menéndez Pelayo confirma la
doble influencia de su literatura.
En cuanto a Boscan le exculpa de que cometiera crimcn alguno
de leso patriotismo, sacrificando su ingenio y su habla a la imitación "<lc la literatura . castellana; «Uiteratura-sigue diciendo Menéndez Pelayo-que no era tampoco la de sus dominadores, porque
Cataluña no los ha tenido jam.is, sino la de hermanos suyos !igados en gloriosa confcderación bajo el cetro de Carlos V ».
El catalanismo intolerante y corto de vuelos podra excluirlc de
su cenaculo; pero Barcelona no debe ser ingrata con el rccuerdo
de un ciudadano suyo que abrió tan bondo surco en la literatura
gc:neral de Espatla. La grandeza intelectual de los pueblos no se
oude sólo por su criterio lingüística, que puede degenerar en
supersticiosa, sino por la iniciativa y la fuerza de expansión que
ha tenido el pensamiento de sus hijos, sean cuales fueren las palabras en que lo encarnó, que al cabo, las palabras son aire y sobre
ellas aletea el espfritu.

I
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«Es preciso-decía al conduir el Sr. Bonilla y Sanmart'fn-recoger la lección que la Historia nos da. La política suele estar
inspirada por el interés, pero los esprritus que tienen un ideal, a
despecho de los obstaculos que la politica oponga, pucden y deben
convivir en un ambiente de harmonia y de mutua comprensión.
Castilla ofrece mucho campo al estudio de los catalanes, como
Cataluña a los hijos de Castilla; unos y o tros debemos estudiar
cori el mayor cariño nuestras cosas, en lugar de poner atención ·en
las lejanas, teniendo . presente, mas que el idioma, la prosperidad
colectiva a la que nos debem.os. Vivamos unidos idealmente, cualesquiera que sean las determinaciones de las poHticas que nos
dividan».
El Dr. Bonilla Sanmartfn fué largamente apta~dido y ovacionada al conduir su interesante 'y bien documentada conferencia.-o.
dia, En Tomàs Roig i Llop, va tenir a bé llegir-nos,
dos contes originals i encara inèdits, a uns quants amics que
ens congregarem per escoltar-los.

L
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«En Llagosta» és la denominació d'un d'ells. Descriu de manera atraient, i amb destresa remarcables, un tipus d'embriac força
original, objecte de mofa per les gents de Saranella (poblet de la
costa catalana, on té lloc l'acció) i que víctima de les bromes dels
americanos, s'en va esma-perdut vers la platja, per jeure-hi i ésser
engolit per les ones del mar ...

L'altre, <<La darrera alegria d'en Gori Terrissen d'un humorisme
intensíssim, i, sobretot, molt original, car el personatge que es passa
la vida en una ampla rialla, se'n va a l'allTe món en una Festa dc
Carnestoltes, disfressat de Mort, amb una mena d'espant i d'alegria
inexplicables per la seva consciència primitiva ...
Ambdós posen de relleu les grans qualitats que posseeix En
Roig i Llop, per escriure contes interessants, d'un caient personal
marcadfssim, els quals reflexeo un intens humorisme, força elegant
i hàbil. Al felicitar a En Roig, amb aquest motiu, fem vots per a
que ben aviat es publiquin els seus contes, els quals no dubtem,
veure'ls acompanyats d'un èxit afalagador.-R. c.
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ESPASES.-loan Solà, Scll. P.-Un
follet en 4o, de 20 pàgs., amb gravats.-Terrassa, 1924.En la benemèrita labor que realitzen els Centres Excursionistes
de Catalunya, al recorrer tots els indrets de la nostra terra, per
mostrar-nos les seves belleses i fer-nos recordança de fets histi~rics
gloriosos, el Ceutre Excursionista de Terrassa, hi aporta també el·
seu concurs i mercès al treball de l'estudiós escolapi Rvnd. r. Solà,
apareix avui la susdita publicació, d'una valor ben remarcable.
.-\N'f SALVADOR DE LES

S

En ella després de fer-se esment de l'excursió realitzada per
L'autor, vers el Turó de S. Salvador, conjuntament amb el Centre
i el Clctb Pinmenc, es dóna una succinta explicació del què fou la
Rocha de la Espaa, pels catalans, durant la invasió dels sarrnïns.
Damunt d'aquell turó, hom hi construi una petita fortalesa on
refugiar-se i alhora def~sar-se dels invasors. La denominació de
«les Espases», és atribuïda per la tradició al fet de que durant Utl'
combat sostingut per Ramon Berenguer, el Gran, contra els morabits, requerl el Comte l'auxili del Cel, «tement l'extermini propi i
el dels seus, davant d'un exèrcit d'enemics tan nombrós i formidable, obtenint ~ l'instant una pluja tan fecunda d'espases de foc botant certeres contra dels sarraïns, que aquests, del tot desconcertats,
emprengueren una desordenada i vergonyosa ·retirada. deixant per
les fondalades i vessants d'aquelles grenyes tants de cadàvers, que
segons diu la mateixa crònica musulmana, allí moriren quasi tots.
els cavallers de Lamtuna o hi quedaren ferits o presoners, i allí
caigué també amb l'arc a la mà, morint com un valent, el mateix
capdill Aben-Alhag ».
En recordança d'aquest fet d'armes el Comte Berenguer, concebi l'idea d'edüicar en aquelles cims una Capella, que encara es
conserva en relatiu bon estat, la qual porta el nom de- S. Salvador
i és objecte del treball monogràfic que :iiavern rescencionat .
Coneguts ens són els estudis del P. Solà, en aquestes qüestionS! i
per xò, no ens ha extranyat gens la profonditat d'aquest follet lnonogràfic, que tan l'honora, i pel qual devem felicitar-lo amb tot.
l'afecte.-R. c.

LES LLET RES 1 LES ARTS

136

AnRlL

referfem en un dels números anteriors, al fet simptomàtic de
què precisament en els moments actuals, les lletres catalanes
uperimentaven un nou impuls en el camp editorial i constatàvem
el bon nombre de publicacions periòdiques que acabaven d'aparèixer. Podem consignar a\rui, que aquesta pruija de publicacions
novelles, no ba cessat encara; suara darrerament acaben dc ferse públics, La Ou.atlla, L'Auca i La novel·la estrallgt>ra, aquesta última d'una importància ben remarcable, sota la direcció d'En Ventura Gassol.
Ens plau esmentar el nom d'alguna de les obres que publicarà
i dels seus traductors: <ddil-lis Rurals>>, d'A. Tolstoi, traduït per
Aleix Markov; «Després de la mort». Turguenev, per Cristòfol
dc Domènech; «El miracle de la muntanya», Lieskov, per Ll. Bertran i Pijoan; «Vanina Vanini», Stendbal, per Tomàs Garcés;
-«El Llac d'Immen», T. Storm. per Clementina Arderiu; «El jugador d'escacs de Maelzel», Edgar Poe, per I}. Roure i Torrent;
<<El Miracle del gran Sant Nicolau», Anatole France, per Jo,;ep
M. dc Segarra; «Conte fantàstic», Gerbart Hauptmann, per Octavi
Saltor; «La princesa del bell somriure», Marhabata, per Domènec
Guanse; «El Coronel Cbabert», H. de Balzac, per Carles Soldevila ; «El Llebrós d'Aosta», A. de 1\la.istre, per Josep M. Ca pdevila; « Manon Lescaut». Prévost, per Ventura Gassol; « Werther »,
Goethe, per C. Riba i <<Anna Karenina », Ll. Tolstoi, per C. Soldevila.
A més es publicaran adaptades al català modern, la « Cròni~
de Ramon Muntaner», per Carles Riba i Josep M. Capdevila. la
«Crònica del Rei Jaume el Conqueridor», per Manuel de Montoliu, la <e Crònica de Bernat Desclot», per A. Rovira i Virgili i la
«Crònica del Rei Pere, el Ceremoniós», per Ignasi Iglesias.

E

NS

Hem vist ol primer quadern de La JIOVel'la cstragera, que
s'ha publicat ja; el constitueix la bonica narració d'Alfred de
Vigny, «Laura o El Segell Roig», traduïda amb aquella propietat
què ho sap fer-ho En Carles Riba. ~esulta de força interès i sentiment emocional. La seva presentació és acertada i hom augura
per aquest i els volums següents, una bona acullida del nostre
públic, la qual coroni l'esforç dels seus editors.-R. c.
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Ma SIRÉS, SCH. P.-Oeografía general (Segundo grado).Imp. Elzeviriana y Lib. Carni, S. A.-Barcelona.
Muy facil parecenS., a primera vista, escribir una obrita de enseñanza primaria. Todos los profesores por poco impuestos que estén
en las asignaturas que enseñan podrian hacer unos apuntes de sus
enseñanzas, pues ya sabcmos que en esa clase de libros no se haUan lucubraciones intelectuales, ni calcu!los superiores, ni investigaciones diffciles; pero debe tenerse presente que la dificultad
no estriba en eso, sino en exponer un conjunto completo sin traspasar los lfmites de un compendio, preciso dentro de la bTevedad,
concisa sin menoscabo dc la claridad, con sencillez tal que la haga
asequible y por último con tino para que sea atractiva y no se
caiga de las manos como suele decirse vulganncnte. Y cste conjunto de cualidades que debe reunir toda obra didactica, en tanto
mayor grado cuanto mas tiemas sean las inteligencias que han de
asimilar la materia expuesta, las reúne por completo la Geografia
del P. Sirés.
Una simple lectura del Indice de materias, nos bari ver sintéticamente que la obra es completa. Cinco leccioncs se dedicau al
estudio del Universo en general. La tierra, sus movimientos, círculos terrestres, configuración del terrena, fenómcnos Hsicos, etc.,
quedan estudiados en las ca torce lecciones siguicntes. En otras
tres lecciones se resumc la Geogyafía humana en su triple' 'aspecto:
étnico, social y económico. Pasando luego a la Geografia descriptiva y después de una idea general del mundo se ocupal del estudio
dctallado de Cataluña, España, Europa, América, etc., dando a
cada parte una importancia muy adccuada .
Sin embargo, no es precisamente esto lo que llama nuestra atención. Una obra no es pedagógica por el mero hecho de abarcar
mas o menos extensamente un programa completo. Una acumulación indirecta de conocimientos en un libro didictico lo hace odioso al niño que debe aprcnderlo. El niño debe amar el libra y ciertamente no lo amara si no es asequible a su tiema inteligencia,
si la precisión y concisión de sus respuestas no cst~n perfectamente amalgamadas con la scncillez de lenguaje y claridad de conceptos.
En una palabra, el libro debe ser facil aun en aquellas cosas que
al niño puedan pareccrle difíciles. Esta es la verdadera y casi dirlamos única dificultad dc quien se arriesga a publicar un libro
de primera enseñanza. Y esta dificultad la resuelve el P. Sirés con
s~s rcspuestas generalmcnte cortas, siempre concisas, claras y vaoadas en el molde de un lenguaje sencillo pero a l .propio tiempo
exacto y adecuado en las definiciones, teniendo siempre el atractiva dc lo asequible, no hallandose en la Geograf!a descriptiva
osÉ
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empalagosas listas de nombres, ni rígidas argumentaciones en la
Geografra astron6mica, huyendo siempre de una elevada forma de
exposición e ilustrando todo el conjunto con una bermosa colección dc mapas, variados dibujos y atractives graficos, con el fin
de colocarse siempre al mismo nivel de las inteligencias infantiles.
Tiene por último la Geografia que nos ocupa un atractivo especial que consiste en unos trozos de lectura que son un complemento
atinadfsimo de lo expuesto en la lección preccdente. Las curiosidadcs expuestas en esas lecturas, las atinadas observaciones que
contienen y la forma dialogada que revisten muchas de ellas obligan, aun sin querer, a que los niños se fijen en ciertos detalles que
tal vez pasarfan desapercibidos, detalles que resultan de mayor relievc al consultar el interrogato.rio que, al finall de cada lectura, el
autor intitula con el nombTe de CoJwersaclones.
Crecmos, que la Geografia del P. Sirés ha de dar fru tos abundantes en la enseñanza de los niños. Por nuestra parte nos vemos obligados a dar una efusiva felicitación a su autor, y a la orden escolapia, que con este motivo, acredita una vez mas, como sabe atender a todo cuanto redunde en provecho de los innumerables niños
a ella confiados.-R. M.

S

esplèndidament pel govern de Txecoeslovàquia,
dóna una lournée per Europa l'expedició d'artistes d'aquella
nacionalitat dirigits pel notable mestre Oskar Nebdal. Barcelona,
per la seva gran amor a la música i per l'afinitat d'ideals amb e1s
artistes que componen l'expedició, ha sigut la primera ciutat de
la PenSnsula Ibèrica que ha tingut l'honor d'estatjar-la i admirar,
com es mereix, llur obra artística i patriòtica alhora.
Les obres que han sigut executades en el nostre Teatre Liceu,
són: La Núvia Verzuda de Smetana i Rusalka (L'Ondina) de Dvorak, essent ambdues molt ben rebudes pels amants dc la música.
No és aventurat afirmar que la música de Txecoeslovàquia ha
près un increment tal, mercès a l'esforç amb tant d'entusiasme i
sacrifici portat a cap per Smetana i els seus deixebles, que la seva
escola mereix figurar immediatament desprès de la notable escola russa .
De tot cor desitgem als artistes i patriotes txecs, alliberats ja
difinitivament del poder austríac, que els hi hagi sigut plaent llur
estada a la nostra ciutat i que els que regeixen els destins de la
nostra Pàtria sàpigen treure l'exemplaritat corresponent de la lloable
gesta del govern txecoeslovac.-P. E.
UBVENCIONADA
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ALERIES LAIETANES.-Josep Ariet.-Les obres d'aquesta exposició, revelen en el seu autor unes vastes condicions per
al paisatge i els efectes de llwn naturaq. Esperem en exposicions
successives una major maturitat.
J. Qibert.-Aquest artista ha exposat una munió de paisatges
i retrats a l'oli. En conjunt, l'exposició ens ha produït bon efecte.
Hi hem vist qualque paisatge bonic i algun retrat força interessant.
Ernest Tinun.-Les pintures exposades pel Sr. Tinun, hom las
presenta en el catàleg desglosades en dues parts : «De la Grècia
antiga» i «Retrats». llem de confessar amb sinceritat que això
de la Qrècia antiga no ens ha acabat de plaure.
J. ñfonbrú.-Villt teles captivadores, ha exposat aquest astista,
mostrant-nos amb elles el seu esforç i treb;,U d'aquests darrers
temps. En Monbrú, és un pintor que compren i estima el llOStre
paisatge i en trobar-se en mig d'ell, s'hi emociona i pinta amb
delit i l'interpreta d'una faisó elegant i espiritual, amb una tècnica
molt intel'ligent. Els seus paisatges són molr fins de colorit i d'una
bellesa de matisos extraordinària; per xò, no és d'estranyar que
les seves teles ens sedueixen i ens captivin. Creiem sincerament
que de seguir En J. Monbrú, pel carni emprès, treballant amb el
mateix delit i entusiasme, no trigax:em massa temps en poder-lo
comptar entre el número dels nostres millors pintors.-Q.

G
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CAl\IARíN .-A1. Llavartera.-Aquest és un pintor que sempre
ens ha interessat. Les seves teles tenen una frescor i una
gràcia que ens commou i ens captiva. Els paisatges d'En Llavanera copsen amb molta justesa, a la vegada que la forma,''el color,
la llum i l'aire, aqueO.l no sé què, que ens emociona i que nosaltres
gosem a dir que és l'esperit del paisatge de la nostre Pàtria. En
Llavanera és un artista, del qual n'esperem molt per la pintura
catalana.
Notem en les exposicions que fa anualment un millorament, si
voleu poc perceptible, però segur. En l'exposièió que comentem,
aquest rnilloràmcnt, aquesta nova perfecció, hi és palesa en les teles
noves que exposa. Creiem veure en e\ Sr. Llavanera un artista
que ens donarà més endevant obres definitives que faran que el
seu nom s'ajunti al dels altres pintors universalment consagrats,
que constitueixen l'orgull i la glòria de la nostra pintura.-Q.
L
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PARÉS.-Tomds Viver.-Els paisatges que exposa aquest
artista, són força interessants. Són pintats amb empenta i
desinvoltura. Entre les teles exposades, n'hem vist alguna de molt
escaient.
, Ceràmiques OlUlrdiola.-Decididament el senyor Guardiola, és
un gran ceramista. Les peces que elabora aquest senyor, són ben
vernissades, molt polides i molt vistents. Però havem de confessar,
que amb tot i reconèixer en el Sr. Guardiola, una gran vocació i
unes innegables aptituds pel seu ofici, creiem sincerament que no
reïx completament en el seu art. Trobem en la seva ceràmica com
un bacil d'industrialització, que devora cruelment tot ço que pugui
tenir d'espiritual i artística.-Q.
ALÓ

G

DALMAU.-Exposici6 Joan Vila «D'Ivori» .-Ben poques són les exposicions del gènere de la•que comentem. Una
exposició d'il·lustracions de llibre i de projectes dc decoració no es veu
massa sovint. I lo que encara es veu menys sovint, són uns projectes dc decoració animats del bon gust dels d'En Vila. Dit sigui
de passada, però, que En Joan d'Ivori ja és un gar vell c.:n l'art de
la decoració i que en domina la tècnica en totes les •seves múltiples
manifestacions i bona prova del que diem, n'és l'infinitat d'obres
executades sota la seva encertada direcció.
En el que es refereix al d'Ivori il-lustrador, potser el millor comentari que podem fer-ne, és recomanar als nosLrcs lectors guc es
prenguin la molèstia, si és que en algún cas ço que: anem a dir-los
pot 'ésser molest, que es prenguin la molèstia, doncs, dc repassar
l'infinitat de llibres per ell il'lustrats i es convenceran pels seus
propis ulls, de què En Vila és un artista dotat d'una cultura i un
bon gust que el fan senzillament admirable. El conjunt dc l'exposició produei.x un efecte excel·lent.
Exposició Quillem Bergues.-Oliveres de Mallorca i altres assumptes interessants plasmats amb una tècnica puntillista i amb un
cert deseiximent, són les característiques d'aquesta interessant ex~
posició de paisatges de l'illa daurada.
Exposició Segou Matilla.-L'artista Sr. Matilla ja és prou conegut de tothom per a què poguem dir-ne coses noves. Pinta amb
fuga i combina els blaus i els verds amb pinzellada moguda i violent, llençada a la tela com una serpentina . .En l'exposició que comentem ens mostra un conjunt de notes molt encertades. Cal es- .
roentar algunes teles de Tossa que criden l'atenció d'una faisó
especial.-Q.
ALERIES
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a la majoria dels barcelonins va ésser un despertar alc&'re
el del dia vintisset de febrer. De la cambra estant senueu
les matineres exclamacions dels veïns i a vostres oïdes arribava un
«ah I >> admiratiu que el sentien repetir saltant de boca a boca, de
pis a pis i de casa a casa, al bell punt que els finestrons s'anaven
obrint, amb més rapidesa potser que els alttes dies. per aquella
tafaneria que anava picant en l'ànim dels ciutadans.
Era dia de festa major per als que tenen la sort, al menys, de
viure a un piset o golfes, sense estufa ni cap mena de calefacció,
mes per aquella pobre gent, per aquelles pobres famllies, que viuen
aixoplugades en barraques fetes de trossos d'estora i llauna, figareu-vos quin mal dia varen passar. Com s'els complicà la situació.
Mes la ciutat no ho sap o no hi pensa, amb aquestes' pobres famiües, que acampades viuen rodejant-la, com si la tinguéssin assetjada.
La ciutat està de festa. Una nevada com la d'enguany no es
veu sempre. La neu visita als barcelonins a perfodes llarcs, de
quatre o cinc anys, venint a ésser per a nosaltres com festes olímpiques, i en diades semblants, la ciutat es converteix automàticament en un poble o vileta d'alta muntanya. Sortiu al carrer i la
vostra vista sent com una sensació nova devant de tanta blancor
i _us complau el suau trepig de la neu, verge de tota pctgada. Aquell
dta feu coneixença, amb tothom, fins amb aquell que trobeu de ja
fa temps tots els matins de pas cap a l'oficina i mai' se' us ha ocorregut ni tan sols saludar-lo, avui ja us sembla obligat el dir-li
quelcom, fer-li algun comentari i si us bé a tom, tirar-li un graER
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pat de neu i esperar el tornets, de què us heu fet creditor i com
la ciutat està enjoiada per blanques penjaroies, a tal de sortija, a
l'home humorista li sembla que tot li escau i improvisa un trineu
amb caixes d'embalatge, que fa tirar per un ruc, obterúnt abel un
mitjà dc transport tan confortable, com la majoria de tranvies. La
gent del esports de lleu els hi agrada aprofitar tall' bella avinentesa
per a fer el fatxenda i treuen les eines de l'ofici per a lluir llurs
habilitats, al devant del gros públic de la ciutat-poble.
Barcelona estava coberta per un blanc sudari i tot Barcelona era
al carrer. Els barcelonins són així. En les grans festes com en
les grans calamitats, els ciutadans es llencen al carrer per veure· el
què passa o el què no passarà i poder-ho contar, al qui' no hi era.
Ens trobàvem a la plaça de Catalunya impresionant unes plaques fotogràfiques de tan bell conjunt, quan s'ens atansà un home,
de la terra alta, embolicat amb una manta.
-Què us passa a Barcelona que esteu tan contens?
-Què no ho veieu ? Ha nevat I
- I per aixó tans escanfalls? Què en sou de pagesos 1-c. E.

F

pocs dies ens trobàvem en el taller d'un amic •nostre, popular
caricaturista. Ell treballa amb tot l'entusiasme d'un jove que
co~ença a fer rotllo i com nosaltres disposàvem d'una estona de
lleure, reposàvem mandrosament apoiats a la seva taula de treball,
tot encisats de la facilitat amb quà de la punta del llapis, de l'artista amic, anàven sortint d'una manera grotesca. els seus més caracteritzats personatges.
L'amic ninotaire no té el seu taller instal'lat a unes golfes, ni
en tnig d'un terrat, sinó que treballa en un confortable entressol,
instal·lat com un bon burgès, que viu de les seves rendes que li
produeixen unes finques rústegues del Camp dc Tarragona o de
l'Urgell :Nosaltres ja havem endevinat el perquè treballa des d'un
entressol estant i és perquè el seu balcó, esdevé un excel'lent observatori, més ben dit, un estudi on poden ésser caricaturitzats els tipus rné& ridfcols que passen pel carrer i tot seguit arxivar-los.
El dia de què us parlem, ens varem adonar de què els brots
d'una alba que hi havia enfront nostre, començaven a esclatar i
eixíen a la llum, unes fulletes minúscules. -Mireu amic. Mireu a
quin dia estem del mes i ara guaiteu cap ad fora. Ja neixen les
fulles I Llenceu aquesta estufa que teniu per ad. Llenceu-la que
tufeja i obriu el balcó de bat a bat que arriba I~ primavera.· Quina
olor de ginesta que s'atançal-c, E.
A
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gent de mar passa feliç la seva vida, damunt d'aquella blavor bellugadissa que coostanment i suau els gronxa i al seu
ritme i compàs canten i riuen; però a aquesta gent, també els hi
plau posar el peu a terra ferma i sortir de platgeria un dia o altre a
probar aquelles menges que la gent del pla o de muntanya, saben
guisar, com a nosaltres gent de terra, ens entusiasmen aquelles
filigranes de marisc i de peix, tan apetitoses i tan sabroses .
No fa molt. visità el nostre port, un vaixell de guerraJ holandès i
la seva gent va tenir la pensada d'anar a muntanya un matL Potser a veure l'efecte de la seva nau des de terra endins, potser a
probar les menges de la terra. El que sigui; tanseval. El fet és
que aquell mati pujaren per les Rambles, que Déu ens conservi,
la marineria d'aquella nau de guerra, formada a quatre de fons,
sense armes i al compàs d'un timbal, que acompanyava a una
cançó sonada per un fluvial.
No els varem veure tornar, però ens els imaginem contents,
marcant el pas i fe ut els soldats com els de la «Colla dc Sant Mus lt,
tots carregats de taronges i de les poques flors que es lliuraren de
la nevada.-c. E.

L
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real orden del ministerio de Instrucción pública se ha conccdido a la Junta Central de Acción Católica la celebración
del Congreso Nacional de Educación Catòlica y de la Exposición
pcdagógica am~xa , a la cual deberan concurrir la mayor parle de
establccimicntos dc enseñanza de España; siendo de esperar, que
resultara una manifestación cultural muy interesante.-L. R.

H

anat a l'estació a rebre a un amic de l'infantesa, de quan
aprenguerem les primeres lletres, de quan a chor cantarem
els numeros i els apreníem aixi, quasi mecànicament, amb els ulls
fixes a unes bolcs de colors, que anaven d'una banda a l'altra .
• L'amic arrib1t a la ciutat després d'uns llarcs mesos d'absència
forçada. Home model d'honradesa i austeritat, acabava de passar
per una de les proves més crudels de la vida. Arribà a la seva terra
i un munt de braços s'aixecaren per estrenye'l amb afecte i saludar-lo amb entusiasme, car s'havia guanyat sempre, la voluntat
de tots. Quina emoció I Els seus braços es clogueren amb força,
com unes mordaces, contra el seu pit a la seva virtuosa esposa,
que portava en les mans embolcallat amb cura, un nou infant que
el seu pare no havia pogut veure fins aleshores, i un bes llarg,
molt llarg. segellava aquella rebuda emocion..1.nt com cap altra,
entre aquells esposos convençuts, serens, celosos complidors del
seu deure.-c. E.
F.M

-El dia 8 ha estat posada a discussió la conferència que sobre
el tema «Els fets esdevinguts a Europa durant el segle XLX » va
donar En J. A. Parpal, prenent-hi part els Srs. Ribelles (F.) i Cardona, resumint la dissertació i els parlaments la presidència.
-«Axiomes pedagògics» ba estat el tema d~enrotllat pel P. Pompili Pagés, Sch. P ., en la seva conferèncb donada en les sessions
privades dels di<:S 22 i 29.
-Des del dia 9 al 16 ban estat celebrats en la Capella del
Collegi dc les Escoles Pies, els Sants Exercicis Espirituals, dirigits pel P. Jaume Subirana. Sch. P., corrent a càrrec del P."Pompili Pagès, S eh. P ., les plàtiques de després la missa de cada dia.
En el darrer, van ésser repartits entre els assistents, mants exemplars del bdl i intcr~sant llibre «Agenda Espiritual», editat per la
Lliga Espiritual de N. S. de .:Honfserrnt, i adquirits per l'Acadèmia.
-El dia 1 6 l'acadèmic Sr. Francesc de P. Ribelles Barrachina,
ha donat la cinquena de les conferències sol·licitades per l'ltzsfitut
de Cultura i Biblioteca Popular dc la Dona, dissertant sobre el
tema; «Idea dc la ética pníctica )) , éssent molt aplaudit i felicitat.
-La segona de le.c; visites col-lectives ha estat feta el dia 23 a
l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona amb assistència dc nombrosos acadèmics acompanyats de llurs famílies res· '. 7
pectives.
Davant la formosa imatge de la Patrona de Catalunya que es
troba a l'altar de la Capella de 1'/Jzsfitut, el!> acadèmics visitants,
es posaren de genolls i varen resar-hi la «Visita espiritual», que
fou dirigida pel Rvnd. P. Pompili Pagés, Sch. P.
Hom ha quedat complascudfssim de les innombrables atencions
dispensades en aquell Casal de Cultura veritable.
-El dia 8 ha estat celebrada una missa de sufragi per l'ànima
del Dr. Cosme Parpal i Marqués (a. C. s.), president que fou de
l'Acadèmia.
-El elia 16 ha estat celebrada una missa dc sufragi per l'ànima
de la virtuosa Sra. Gertrudis Riera i Sol (q. a. C. s.), mare del
Rvnd. P. Josep Soler, Sch. P., director de l'Ac(ldèmin.
NÚJIERO DE LA ACADEMIA CALASANCIA
HA PASSAT PER LA (;ENSURA .!ti/LITAR
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