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La impugnació més greu que s cha fet
les Normes Ortográfiques de l'«Insti
tut d'Estudis Catalans» és sens dubte la
de qué s'oposen a la tradició de la nos
tra llengua literaria. La veritat aparen.t
d'aquest can-cc depén de go que s'enten
gui per tradició, o mes ben dit de la
mida amb la qual es fa el sondatge d'
aquesta déu de la nostra fesomía secu
lar.
a

Talment sernbla que.els detractors de
les Normes—entre'ls quals han volgut
distingir-se els redactors d'un setrnanari
de fóra—prenguin per vida de la liengua
catalana la del període floralesc, carac
teritzat per l'esguard vacil-lant de qui
ha romás un 'terrne secular orfe de la
llum del dia. Talment sembla que no

entenguin

que

després d'aquel' període

d' i.ndecisions i d'influencies _estranyes
que encara no hem foragitat, i que mai
foragitarem totalment, cal per relligar
tradició, interi ompuda al
nos a la
vera
moment d'esciatar per tota Europa la
Poderosa forga reconstructiva del Renal:xement, un altre llarg període on hi pe
sin tant com el geni creador del poeta,
l'estudi minuciós del filóleg, mes no del
filóleg aficionat sinó del nodrit en les re
cerques fetes amb esperit i métode cien

tífics.
Per.aixó

ens preguntem: ?En el munt
d'invectives contra aquestes Normes
la característica de, les quals és un relli
gament amb la nostra tradició mig-eval,
—on són els arguments que s'han donat
seriament contra tal o qual solució pro
posada per Pinstitut? EL Dr. Rubió
Lluch, sortint al pas de la desgraciada
Carreras i Candi, deja que
esrnena den
les raons que podien oposar-se, segons
el seu criteri, a algunes de les Normes
científiques,
eran més sentimentals que
i és ben cert que fins avui cap raó cien
tífica ha eixit al p' as de les Normes en
aquesta carnpanya que's diu empresa
«pels mellors centres literaris»—aquests

de l'existencia deis quals tant
sois donen fe els nostres fantástics re
porters a les envistes d'uns jocs Florals.
Cau per la seva basa l'argument de
la oposició am-b la tradició quan se con
sidera que moltes de les Normes (e del
plural i desinencies verbals, g davant e
conservació de la 1 doble, q davant deis
di ftoncs qua qüe qüé quo, sistematització
de la g, etc.) representen el passar per
d'amunt un període d'indecissió per
anar
a cercar la déu de la vera tradició
literaria, fins sacrificant a voltes respec
tables criteris etirnológics que no s'acor
den amb l'ús rnig-eval. Pel que's refereix
a
aquelles normes que no poden tenir
un antecedent en
el caos ortográfic del
-bon període literari, és on caldría majar
serenitat i rnés eclecticisme per fer nái
xer de diversos punts de vista una siste
matització ortográfica que no havía exis
tit rnai o que devía la seva existencia al
veYnatge d'una altra llengua ben fixada,
oficialrnent reconeguda i fins acceptada
centres

a

precari.
?Haurán

de

creure

els

disposats

a ac

ceptar les Normes, que van errats sois
per la paraula d'una gent que emplea

grafíes tant poc tradicionals com rnitx
fa,sse, (ternps del verb fer)? ?Haurem de
la bona fe d'uns senyors que
les Normes amb el suposat gon
gorisme de certs escriptors joves, i que
parlen de conservar en el llenguatje
olor de sa primitiva senzillesa», mentre
usen paraules tant castices com lograr i
esperpento? Es per aixó que els escrits
d'aquests amants de la tradició i de la
senzillesa primitiva, per usar el seu
primitiu, no ens farán «sortir de
fogó» ni «posar cap pedra al fetge» ni
ens «ho pendrern a la valenta», puiy- sa
bem que con-ibatre l'obra deis especialis
tes és per ells «bufar i fer ampolles».
Realment en la senzillesa d'aquest
llenguatge «s`hi pot pujar de peus».
creure

en

lligúen

líenguatje

M. VIDAT
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i amb eh l la prem
i les circulars
oficials i les comunicacions de les altes
esferes
En el poble ensonyat, aclarit
per quatre mal-carades bombetes eléc
triques que han arreconat successiva
rnent dels antics i solemnials «festers»
encara els fanals enllorats de petroli que
pengen d'ací i d'allá com gabies mal fe
!tes esgabellades, ens esp n-.en els de
el hostaler cridaner í patriarcal
que comanda el desembarc de la cara
vana, el mestre, el juez, l'apotecari i el
metge, que s'informen d'encárrecs reco
menats i frissen per La Voz del Magis
terio, El Heraldo, La Veu, El Poble,
Las Noticias, La Vanguardia. Amb ells
un petit grupu de dónes escotorides que
sotgen curioses l'arribada dels passat
gers i avencen judicis a cau d'orella i
quatre bailets astoTats que se us acosten
.estranys com flairant, badocs i ja intri
gats, el que porteu a la maleta. Car al
•filóleg l'exterior el traeix sovint, sinó
tres hi
sa

D'Excursió dialectal
IV

que

encara

brega

amb la sequía... Entre

Editorial

passatgers atiborrats dintre d'a
«túnel ambulant»; segons expres

-

sió d'un ,:ompany de viatge, alguns van
doblant successivament sobre la post del
pit llurs testes rítmicament brandants,'
mentre altre-s-maten aclaparadarnent el
temps fent comentaris d'allá «Marruecos», discutint deis «insurrectos» i de
les «cargues» i planyent als pobres fills
de mares pobres que ja fa anys que'n
tornaren i encara és l'hora que han'. de
cobrar els «alcances», i amb tot i aixó
avui els d.ernanen altre cop per dur-los
al «matadero». No cal dir que el clialec
tóleg fa el cap viu i les orelles atentes
als esplais del poble i sols sent veure's
privat in.directament de treure la llibre
ta de notes

per

no

despertar sospites

tant 111.iny de
fonament. Així resulta passa
dora una llarga tirada de carretera per
altra part insoportable, i un procura
instintiVarnent avivar-ne l'atractiu fen.t
chor a la jeremiada resignada que's des
capdella, anirnant-la amb un «gallet»
pres des de'l carruatge a la primera ta
berna i calant foc al «cuartelero» de rú
brica per complement.
que

en

tenir

aquest

cas

estarien

un

Així transcorren sovin.t les hores

jornada, fins

que

qualque llumeneta

volunts
Per

•

Rástega
Tela.

«correu»

correspondencia

ro

87,

.

!ifisempre:

com a

filóleg,

com a un

passatger

rnent vist que dista molt per

de semblar-se
van a

a

tants i tants

muntanya per

rara

conáegüent

viatjants que
«negoci»,

del

mor

Denla quan començarem a preguntar pei
Rector i per l'alcalde i pel propietari X
pel Sr. Z, i no farem esment de la
mercería d'En Pau, ni de la tenda d En
Pere, ni de la botiga-d'En Berenguera,
s'acreixerán els dubtes i la curiositat
que no's veurá desvanescuda fins que
fetes les visites de moment, tornem a
descubrim amb serietat rienta
la nostra missió a la criada esquerpa o a
la mestressa bonatxaça i comencem a
entretenir-nos morosos per la cuina des

granant

recelosament preguntes, fent

giravoltar els tupins amb el mánec del
llapiç i oscillar les lleves i els' calamás

en.sutjats amb la punta del gaiato.
Llavors rodará pel poble de casa en
casa la nova de la descoberta Comenta
da diversament i benévola i quan eixi
rem acompanyats d'algún deis grossos la

tecs
•

-

BA.HCBLIONA

013..s•
de 1611-1m. Si. nn.

"1"<>1.3~s
wzb. da

Preu de l'obra;

una

genca ens perrnet trencar'espiritualment
el bleix, acaronant-nos amb la dolça es
perança d'una Tila próxima. Encara una
pujada i una estona de marxar 'en pla
una pendent sobtada, per oh
se desbo
quen reviscolades les mules cascavelle
jants i ja entrem al terme. Una parella
de la «benemerita» apostada reglamen
tariatnent a banda i banda de l'ampla vía
quieta s'entera enigmática a.mb el «ma
joral» de les novetats que podríeri ha
ver-nos ocorregut. _Es
que amb nosal

ch::>s,p

vuit grans

mor

tes que absorveixen molts cops tota

Ibérica, Balines,
•

19.

quell

ve

.

tant els

La tasca del dialectóleg, malgrat tot
Pencant que reporta, resultaría extre
mament insoportable i monótona en la
seva realització, si no
fossin les conti
nuades irnpressions de -viatge- que venen
a treure'l de les cavil.lacions llingüísti
ques. El viatjar és sempre una cosa
agradable i instructiva. Pel filóleg els
viatges dialectals .tenen totes aquestes
condicions, i més encara, són ço que po
dríem anomenar una felicitat per anto,
nomasia.
Amb retrassos imponderables que so
vint se contén per hores i després
duna serie inacabable de maniobres in
comprensibles, arrenca la «diligencia»
sota una pluja de critá i d'interjeccion.s
virulentes puntejades per l'espetec sob
tat de la tralla. L'hostal queda enrera i
un matelot d'ample
pit generós i cara
franca ens tramet el darrer comiat tot
tancant les portes de la «quadra» de for
tor resclosida. I carretera enllal... La
polsagnera alçada per la primera em
pen.ta dé les -cavalleríes va esfurn.ant-se
pausadament per fer lloc als nous remo
lins aixecats pel vent o pel. pas vertigi
nós- d'algún «auto» que's burla de nos
tra monotonía, apareixent estrepitós i
sfonent-se corn per encant per les reco
*nades de bacs laberíntics. I desfilen si
lencioses i ensopides a banda i banda del
carruatge les posts crivellades del tele-graf, els bocins de parets escrostonades
que salven un precipici, els guarda-ro
des rebassuts," els ponts minúsculs de les
cantarilles i els pilots de grava esba
rriats que els peon.s de gorra encintada
de vermell i paiola caiguda baten arrán
de les cunetes fetes un herbei, ombreja
des ací i allá per algun platan escanyólit

i la

el

Agost 1913

.

sus

de 400

a

500

cripció, pagament

a

Ntifalt

planes cada

un,

la bestreta

,luxós i refinadissima impressió

amb paper

Acabat el temps de la

Ptes. 35
»

•

45

Itietstega
ig

Tela.

.

.

suscripció l'obra valdrá
Ptes. 45
»

55
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gent ens somriurá afectiva com esperant
serviclors que
demanar-los datos.
Si fem parada a cal sabater, per exem
l'interrogat
pie, no mancarán ajudes
que`ns obligarán multiplicar les pre
,guntes i resoldre qüestions de poindo
nor llingüístic entre'ls mateixos del po
ble que pretindrán tenir tots raó sobre

371
acz

anem a

A

a

Josep Granger, per a consagra
ció

ce

a

les nostres

fraternals

timitats.

a

la verdadera

paraula

Quan
presentin, que
vegades,
pre

catalana.

questes complicacions

se

serán escasses les
cisará donar satisfacció als
no

a

contrincants desfent-nos
cions filológiques cid hoc

ens

improvisats
disquisi

en

com

capítols

arrencats de sobte d'un Manual de filo
logía al alcance de todos no escrit enca
les raons que procura
ra. 1 en realitat
rem donar i aduir, més que una fórmula

conciliadora

com

algú podría suposar,
les vegades expressió

serán les més de
sincera del nostre sentir. El qui cregui
que un mot és més catalá perqué s'as
sembla més al corresponent de Barcelo
na tindra tanta raó com l'humil sabater
de poble que martell en má. i reblanint
una llenca de sola aferrada sobre'l ge
noll amb el tira-peu i estrafent una ga
nyota arnb la boca que enclou entre
dents i Ilavis un pecic de tatxes, defen
sa a ultranca
la vera catalanitat de la
seva paraula.. Qué hi poden fer ni el sa
bater, ni el sastre, ni l'espardenyer, ni
l'hortelá, ni el jornaler que han fet qua
-si sempre vida enclosa entre muntanyes,
'si un nombre de paraules que ells viuen
i senten ofereix un carácter evolutíu ex
trem, darrera rnanifestació de l'esperit
de la 'lengua, rnentre les mateixes han
quedat estacionades en les ciutats o quan
rnenys entrebancades per una influen
cia culta: Per cc* dirimirá el filóleg cer

preocupacions apellant tot d'una al
secundum qidd salvador i equitatiu en
tes

aquestes circumstancies extra-académi
ques improvisades. Mes aixó que podrá
satisfer de rnoment als interlocutors in
genus, no deixará de suscitar dubtes
sospites i dificultats enginyoses a algún

deis auditors rnés versats en les lletres,
el qui no perdrá
l'avinentesa d'etzibar
nos-les prudentment en el esplai d'una

passejada pels

terrers tombats

de

soca

arrel de

l'explotació agrícola Riegos y
fuerza del Ebro, mentre admirem els
saltants muntanyosos de l'aigua desvia
da, i ens escruixirn al xiulet de les rná
quines, al volcánic esclat de les barrina
des i al feixug
treballar incessant de les
enormes

grues.

P

Tre~

i Sort

20

de

Nostrsmo passa. En l'aire d'aquest ponent d'abril
hi há l'aleteig suavíssina deis ángels fent-li escolta;
una quietut profunda, reverencial l'envolta;
la rosa de la Fe esbada el sea pistil.

funy

.

BARNILS

de 1913.

Clama

la campaneta am_b una veu d'infant,
i al prec d'aquesta llengua les g-ents se postren totes,
am.b compuneió el pit llur eolpejen-se de votes;
brolla de tots els llavis una fervor clamant.
Al

lluny el

son
com

QUi

mar

salmeja de monjos com un chor;
breçola el jardi i l'horta;

incenser d'aromes
una
s

amor

enrogeig

eneesa, hi n'á, un Ilura en cada porta
i trem també com una amor.

En aquest poncellar de dors de blanca Ilum_
també hi há del poeta la Ilantia tremolosa;
eona sota la rosada, al vostre pas
desclosa,
digneu.-vos acceptar el sea humil perfuna.
—Siau beneIt sempre, Senyor Den d'Israel,
car heu ung-it mon cor amb
oh i de poesía
i em déu. de bon naatí mon pa de cada dia
em_ lea d'an. més enlla cremar el
dolç anal.
Are per camps daurats cm

mena

joventuts

per camps daurats, peró sense ni una rosella,.
Feu que ben prest el riure sonor d'una donzella,
cona piearol, alegri la meya,
solitut.
.

Que sigui

blanca 1 rossa, que dels

seas

ulls el fons

digui que, igual que Venus, /lascada és del mar nostre,
Paró que, com María, l'éste' mar, en el rostre
de puritat 1.hi liaba blanc-roses floracions.
Mireu aqu_est Ilumet! Sense defensa, el vent
el mou, torça, revolea i sembla que l'apaga.
Feu que el seré fulgir obting-u1 de la daga,
que el resplandor escampa victoriosament.

Que

un altre vespre que torneu Vos a passar,
immóbil se rnantingui la seva flama incerta,
Que de tot buf malévol la tingui ben coberta
el cercle que arnb m.a esposa i els fills li he de formar.

Qu.e

am.b ells visqul una vida ben 'larga de repós.
Doneu-me el gran plaer de veure ma existencia
perpetuada fins la terça descendencia.
Si vull un xic de gloria, Senyor, la vull per Vos.

Cediu-me a mi aquesta: ouan ets enamorats
senzills honres de mar i els de la pagesía
a una donzella vulguin resar amors, que sia,
llar creació ferventa uns versos meus truncats.

Que

casa

meya

sigui llar

casa

pels veYns;

d'olivera espessa tot temps sigui ombrejada;
sense esperar venia, sigui'ls franca l'entrada,
eansats de 'largues rutes, quan truquin. pelegrins.
que

Que

mai sigui privat; llar gaudi a aquests meas ulls.
Deu-los per delectança del mar llatí el miratge,
car ell me dón la pauta del terrenal viat-2e:
sense deixar el cant, rendeix tots els esculls.

Que sigui tot mon viure miracle de l'amor.
Que formin una estreta garlanda gloriosa
els fills dels fills i elsilets i al cap la dolça esposa,
entorn el llit pairal, a l'hora de ma mart.
Llavors feu-vos carn meya donant-me el vostre pa,
si, al senti el brandeig- planyent de la campana,
un forasté a una n.oya—per qui se plany?—li
fa,
contesti ella, aixugant-se la gaita del plor
blana;
—ha rnort nostre poeta de tant que va estimar!
JOAN

Premia.da amb la Viola

ala Joeb.s

Florals

DRAPER

d'Esparraguora.

in.
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D'aqueixa llei em sembla la poesía que
hem vist de Wedekind, que tot apatxe po_
dría fer-se tatuar a l'espatlla, la poesía del
matador de ties internacional.

Crónica vella
Les piles d'unces que hi trobava 1
papers de plata un galán feix ;
la tia mentrestant roncava ;
? qué se'm endóna del seu bleix ?

I II
que la cançó-reina de l'Ueber
per a nosaltres Schlagende Her
zen de Bierbaum a la qual Ricard Strauss
posa el cant. Lírica aplicada batejava Bier
baum el nou teatre de Varietats. I la poesía
amb que eh l personalment el nodría no des
mereixía del lema. Escolteu :
Déiem

brettl

era

A través carrips i prades se'n va
kling-klang ti bat el cor,
al dit Ii brillega l'aurífic anell,
kling-klang 11 bat el cor.

un

Si el sac de l'or pesava,
la tia no menys, a fe ;
pel coll l'arrocegava,
forat avall del fósc cené.
He fet els comptes a la tia,
vella xaruga," tant se val.
Vosaltres, ju.tges, feu el mal,

jove com

irresponsable

He fet els comptes a la tia,
vella xaruga, tant se val...
M'he aixecat mentres dormía
lo d'abaix ha anat adalt.

nascut

com

un

verm

del

—Simplicitat

mas

i veritat

bla corrent,

l'igni imán que'ns fa estima.
Sol penjat al cel blavic
ets l'amor que'm fa felic.
Tota

cosa

nada
a bou volé,

cria i porta
no

ens

enganya-

mai

en

re

creienta,
lluny d'enuig 1 fosquetat
entreguem la voluntat
al raig ciar de sa calrada,
lliures, com l'infant rosal,
al ball de la prada.
per tant que,

de

? Potser venía de França aquell patró de
literatura ?
?Que sab un, pobre filia anó
nima. de la corrupció ?

La

un

paula onada.

En la neta altura hi ha

tritus de les idees.

-

...,

clara

pinxo, Ctel camorrista, d'aquest desarrelat

tats escribía en aquella carta-próleg a una
'dama : «No, no, creieu-me, els nostres vol
guts contemporanis són g-ent per a bategar
de bell nou a l'ensems de la bona, vella poe
sía alemana, i no ho tindrán per cap mm
va a
la seva dignitat humana el deixar-se
emocionar per versos que s'ho mereixin. Per
ara aquests versos no han pogut presentar-se
sense aquells quants oripells de teatre,
i al

encara, si no hagués sigut més que la
mascarada... Perque és el cas que, no ja en
la presentació sinó en el material mateix de
PUeberbrettl, iai lliure oportunisme bier
baumesC que de ceptre et cargolaves ara en
'grilló contra Pestudiant etern!
en Bier
baum tingué d'acceptár en el repertori de
PUeberbrettl versos allunyats del seu sen
timent de la lírica a tot ser-ho. Llegiu si no
aquest de Wedekind el més retort

Té la vida

podía

...

? Com
podía anar ensems aquesta lírica
amb les disfreces mig de bohemia mig d'é
poca amb qué es presentaven a l'escenari
els interpretadors de l'Ueberbrettl?
Bierbaum, tot cercant-ne disculpa d'aixó
semblava cercar consolar-se'n eh l mateix
quan, per exempie, en una de les edicions
•de l'aplec de poesíes per a les noves Varie

menester.»

art no

ano

Dring gentil del ball rodó
sota l'ombra clara.
Cada tulla un resplandó
i un encís cada cana)
esdevenen ara.

deixar de ser el que ja és per
avui amb l'italiá Marineti que exalça com
obra suprema d'art l'espectacle de la bala de
canó barrinant el ventre obert de la víctima.
La culminació d'aixó en el social tenía
d'arribar forçosament al tipus internacional
de l'apatxe que la política Internacional pre
parava allavores en malvades retortes fent-li
de practicant la bohemia _internacional. Ver
gonya !
El poeta que no té de sentir altre
pes que el de les ales de l'espiritualisme ni
altre jou que el de la natura-mare, es jugava
la blava llibertat, es feia criat del monstre
internacionalista, alcavot de l'apatxe, del
en

bellesa. De genteta que

versos:

Fundant-se en ofilé tota natural manifes
tació de vida era bellesa, el poeta es donava
a cantar la taberna o el cau. Fundant-se en
que com més forta la manifestació més va
lor vital, es cantava l'abús de tota força com
a superior obra d.'art. La culminació d'aixe)

«Travessant carnps i prades va feni camí,
pels alts cims entre boscos ve cap a mi,,
Ai que tarda a arribar. Tant de bo tos aquí.»*
Kling-klang 11 bat el cor.

será

desgracia.

seva

menarán descarat ço que un esperit més lliu
a
la bellesa específica d'un
re fruirá
com
genre sempre n'hi haurá.»
Bierbaum, Bierbaum! ?Bel/esa especí
Un
fica en aquell estribot de Wedekind ?
arriba a,pensar si el teu oportunisme era uná<
«Els perdono perque ells
manera de dir :
a mi», recordant-te de l'ero
em perdonin
tisme que't poguessin retreure en obres te
ves. Perqué, l'autor .de Schlagende Herzen,
durant aquella seva temporada de lírica pu
ra no podía disculpar en nom de la bellesa
específica aquella cançó tabernaria.
No, perque tu, Bierbaum, havíes al-lego
ritzat la lírica de PUeberbrettl en aquests

terrar-se.

Entre prdts i quintanes la noia está,
kling-klcing Ii bat el cor.
Damunt deis ulls tivids té estesa la ma,
kling-klang bat el cor.

cascavell, peró aqueixa

se'm

griava

«A través camps i prades l'oreig d'abril
dale deis boscos i serres l'oreig d'abril,
al cor també m'entra l'oreig d'abril
tu m'eíripeny, marlyac sobtil.»
Kling-klang ti bat el cor.

no

soc

Era ben bé aquell Modernisme on se con
la morosa passió d'enterrar-se o des

tresca que fresca, oída amb quin delit,
kling-klang ti bat el cor.
Les flors 11 mig-riuen i un feix n'ha cullit,
Kling-klang Ii bat el cor.

que altre

da té la

La tia para de roncá.

I,

carada aviat

...

...

«Quin bo de -mirar-vos, conreus i prats!
boscos 1 cirnes, que sou gemats...!
;Que 'Veis de bo, que n'ets d'hermós
adalt deis celatges, sól ros !-»
Kling-klang lí bol el cor.

gúrí

També d'aixó cercava aconsolar-se Bier
baum, a l'estampar en la primera edició de
l'aplec de poesíes per a Ueberbrettl aques_
tes paraules : «El que fugi dels límits de-la
bellesa si que no hi trobará lloc en el teatre
de Varietats del Pervindre. A la fi cada mo

?Qué en treu de dar-se mala vida ?
!Ai. quina nit tant negra fa!
Dret als budells va la punyida.

donzell,

Agost 1913

(pel

text

i per la traducció

JOSEP LLEONART
l'alemany de les Poesies)

de

instrucció sexual
:

ve't-aquí

els únics

requisits essencials per la práctica solució
d'aquest delicadíssim problema—digué la
dama.
La petita societat gaudía asseguda a la
terraça d-e la vila setcentesca de les magnifi
ciencies de la tarda autumnal. Als peus de
l'escalinata les aigües del canal s'escorríen
lentament. Els arbres del jardí feien una
Ileugera remor. Al lluny, entre els esplen
dors d'una Ilum triumfal, se destriava Ve
necia.
—Es espantós—prosseguí després d'una
curta pausa—que un jove arrsibi a la puber
tat ignorant que tal incitació
esdevinguda
per un atzar no inclou tant sois una passat
gera curiositat, que alió inclou infinites pos
sibilitats de bé i mal, un obscur arsenal
d'insidies a l'evolució harmoniosa de les se

ésser
a son ben
vida futura. I les mares, els pa
ex
res i educadors que no li deixen fer una
de
cursió per la muntanya o pendre un bany
l'expn
d'advertencies,
mar sense un cúmul

-ves

i

a

forces físiques i morals,

tota

perill
guardia!

sen a
en

sa

un

constant

sense

está

Tal volta sia més trágic encara ço que
passa amb la delna quan alguna confidencia,
vulgar quasi sempre, no li il-lumina el n?-3alta, en
ten. Les noies de les classes mitja i
tenir
bert
solen
els pobles llatins al menys,
poques ocupacions absorbents, i en qué vo
llur.
leu que pensin amb tota l'energía de
fantasía i llur cós en vaga, sinó a aquella
únicament les
cosa que esperen i per la qual
l'amor
i el ma
han educades i preparades :
trimoni ?
ex"
L'amor arriba a ésser per elles una
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anya

cosa,

irreal, misteriosa,

superior
tgrtiesamiginefable,romanticisme

a

del

en

tot.

de

una

ubria

•

en

tol-lerencía.

I es lliguen per sempre amb
una persona que coneixen amb un grau de
intimitat que amb freqüencia no bastaría
per invitar-la a dinar.
Després, naturalment, ve la realitat...
dracies a la força d'adaptament, els desas
tant corrents com
tres sentimentals no són
altrirnent sería ; de totes maneres, la floja
ha transfós a sos somnis pan de l'essencia
més alta, més noble i més pura de .la seva
ánima.; quelcom d'açó s'és perdut irremi
';siblement, i la petita llavor d'idealitat, l'ú
-nica potser que hi havía i que hauría pogut
fecundar una vida, s'ha agotat vanament.
_

•

La dama es compongué sos esplendits ca
bells, ja blanquejats, amb geste exquisit que
li era habitual i continua :
---Els pares, en arribar l'adolescencia o
abans, si és necessari, hauríen d'iniciar a sos
fills, dirigint els instints brutals, marcant
clarament, marcant sobre tot les conseqüen
cies, la greu responsabilitat, el co'ntingut
Itic que la nostra espiritualitat ha afegit a la

fisiología.
!Alerta

respondre a una ingenua pre
d'aquells terribles perwas de
l'infancia, amb una mentida mal disfreçada
o
amb un reny ! si el nen és intel-ligent,
l'argument adquireix per ell un sentit am
bigu de fruita prohibida i bona part de la
confiança infantil se'n va. Si un noi dema
gunta,

a

jat de ses deixebles fidels, l'eminent Ja
ques-Dalcroze allá en la calma imper
torbable d'aquella Ginebra que en les
aigües tranquiles del naixement del Ro
s'emmiralla. Sens trigar, no obstant,
s'adoná algú, sobre tot després deis
meus breus viatges
Suiça, que aquelles
senzilles i ingenues cal-4-0ns amb gestos
i rondes infantils anaven de mica en mi
ca tran.sformant-se: els exercicis rítmics

que se li contesti amb el to senzill i es
pontani amb el qual se diuen les senzilles ve
ritats quotidianes, i així aquest ordre de co
ses no adquirirá una
posició apart ; el pe
rill está precisament en que se lí concedesca
una categoría especial en comptes de donar
l son lloc lógic, natural, secundan, entre la

na,

sospiten,
llurs somnis,
No

"l'amor veritable i durader hi entren
també els elements preciosos de la vida dia
ria: l'estima, la confiança, el respecte, la
que
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se

a

multitut dels coneixements als quals s'obren
i tot l'ésser del nen.
A un cert punt de l'infancia i de l'ado
lescencia la necessitat del saber no és cor
rupció, sinó próvid advertiment de la natu
ralesa ; si no la satisfán aquells a qui per
obligació pertoca, ho ferán els amics, la
cambrera, els criats... Veritat, professor ?
interrompé la dama dirigint-se a un profes
sor de l'Universitat de Padua, molt conegut
per sos treballs de Fisiología cerebral.—
Per que está tant callat precisament quan
es parla d'una qüestió en la qual voste té es
pecial autoritat ?

—Ah, senyora! —replicá l'aciençat.—Els
metges estera massa avesats a contemplar
el costat fose de l'home... Poques- veuS tant
autoritzades sobre aquest punt com la d'una
mare virtuosa, intel-ligent i culta...
Jo no podía .menys de pensar entre tant
que mai de la vida hauría- sentit dir tals
coses—i eren ben justes i moderades ! —a
una senyora católica espanyola.

a

JOAN ALZINA

un

I MELIS

El millor Café és el torrefaete de La
trella.—Carme (Davant de Betlern).

es

_

La Gimnástica Rítmica
Sa

significació pedagógica

í artística en

que-1

nostre cos, ja des deis seus
formaeió, es trobi sotmés a
i no deixar
una constant disciplina espiritual,
mal que'l nostre esperic se desentengui d'inter
venir en tota gimnástica o disciplina corporal:
veu`s-aquí una norma preciosa cl'educació que
convé al nostre viure modern, perqué sola
«Procurar

primera

temps de

ment ella pot
directa, entre'l

•

retornar,

d'una

manera

viva

i

l'esperit, aquell equílibrí
perdut i aquell ritme creador i vivificador de
quals oscillen
tota humana activitat, entrels
radiants, amb desitjos d'eternal revelació, la
suprema

•

cos

i

bondat i la suprema belleza.»
CHIRON.

-

Gimn.ástica Rítmica), que'm
_amb un deute sagrat

envers

la

sento
meya

com

Ca

talunya (el breçol esp-anyol de l'obra
Dalcroziana), el compliment del qual
m'apar talment que'm sigui demanat tá
citament per cada catala que'm saluda

pels carrers. Sis vuit anys enrera, fent
me
(a manca d'altres) unes ne
nes que jugaven pel carrer, vaig comen
çar a iniciar, allá a Terrassa, en les fes
.tes de l'Escola Choral, esboçadamen.t
o

arab ben mala traça, les primeres temp.tatives de Pobra reformadora de Jaques
-

(*)

•

á

de

Conferencia llegida

Barcelona,

i Mica

que

en el Palau de la Música Catalana,
introdocció a la Sessió de Gimnástica Rit
lloc el dia 6 de janer de 1913.

com

tingué

*

Dalcroze. La cosa passá com en fami
lia; i, si bé causá una certa novitat el fer
moure les nenes tot cantant, ningú hi do
ná importancia, i el fet semblá no tenir
la més petita trascendencia. Més tard,
a mida que les temptatives se prodigaren
i prengueren formes més completes i va
Hades, l'obra de Jaques-Dalcroze esde
vingué un agradable i encantador pas
satemps, goig deis ulls per a xics i grans;
i les canfons amb gestos que floriren a

Terrassa,

que soc tornat d'Hellerau (on
pensionat per la «Junta para Amplia
ción de Estudios e investigaciones Cien
tíficas en el Extranjero », de Madrid, he
passat alguns mesos dedicant-me exclu
sivament a Pestudi i a la práctica de la

D'en.çá,

el nostre temps

s'espandiren prodigiosament

per tot Catalunya. Llavors comença a
sonar per l'aire un nom de combat, la
significança del qual no acabávem de
capir del tot. Era un nom que, ensemps
que'ns seduía misteriosament, ens pro
duía una vaga i indescriptible estranye
sa.
De les cançons aquelles, ornades
arnb marxes i amb evolucions i amb ges
tos de braçós i de cos, se'n digué Gim
nástica Rítmica; i, així nomenat tot jóc
d'infants que's mogués entre cançons i
música, cadascú interpretá la cosa com
vin_gué bé, i l'explicá i la motivá a sa
fer
manera. El nom aquest no tarda a
i fins en
se popular per tot Catalunya,
alguns indrets del restant d'Espanya es
parlá de Gimnástica Rítmica, i amb
aquest nom s'orgamtzaren belles festes
infantils. Amb tot, ni remotament, nin
gú era capaç de sospesar llavors la mag
nitut i l'importancia de l'obra que sota
aquest nom s'amagava i que poc a poc
ascientadament anava elaborant, rode

-

"

que entre elles s'intercalaven adquiríen
cada vegada més importancia ; i foren
ben aviat aquests exercicis, i no pas les
cançons-, el que més interessá els espec
tadors. El jóc esdevingué, naturalment,
un exercici,i de l'exercici sorgí, a no tri
gar, tot un metode de-treball i d'estudi.
Es així com lógicament havía de neixer
la Gimnástica Rítmica.
Per& ja arribats aquí, la gent se de
maná, astorada i verament intrigada per
alió tant nou que per primera vegada es
revelava als seus ulls ineducats : «—Bé,
tot aixó tant bonic que fan aquesta
quitxalleta, de que els ha de servir ?
»
A l'anar-me'n jo a Hellerau perseguint
l'obra nova que m'atreia, queda en- peu
aquesta pregunta vostra, ben raonable i
ben mereixedora de cóntesta. I és aques
ta contesta el meu deute de que us par
lava al començar, i és aquest deute el
que jo valdría pagar avui -amb aquesta
sessió de Gimnástica Rítmica, .que de
sitjo (i ho desitjo amb vehemencia) si
gui no solament una festa_d'infants més,
sinó també el cornençament revel-lador
d'una renovació saludable en la nostra
vida artística i en la manera d'educar.
els nostres Mis i de regenerar la raça.
Amb tot, ans d'en.trar en materia, jo
us demano (i em penso que'm serán con
cedits de bona gana) uns moments de
conversa per esplaiar-me amb vosaltres.
Aquest esplai servirá de saludable intro
ducció, i ehl ens situará, ben segur, a
vosaltres i a mi, en el lloc que a- l'hora
actual ens pertoqui en aquesta tasca de
treballar uns i altres, els que'ns hi sen
tim més obligats, en l'implantació i l'es
tudi de l'obra magna de Dalcroze, que,
per major honor de tots nosaltres, ha
pres forma catalana a la n.ostra terra.
Veus-aquí que amb la Gimnástica
Rítmica, el generós i magnífic intent
d'educació pel ritme, iniciat pel Profes
sor Dr. E. Jaques-Dalcroze, m'ha pas
sat una cosa ben extraordinaria i ben
inquietadora. Emportat per l'atracció
temptadora d'una educació nova que, re
tornant a la música el seu antic valor pedagógic, tant lamentablement caigut en
injust oblit, tendís a desvetllar en l'ho
me aquell formós sentit del ritme cor
poral en totes ses infinides manifesta
cions, per afinar per aquest medi la se
facultats de
va sensibilitat i les seves
percepció estetica ; i obligat, pel meu
propi i natural esperit de recerca i de
comprovació, a fer proves, experiencies
i estudis constants sóbres aquest metode
i sóbres tot alió que amb ell pogués re
lacionar-se ; de mica en mica, i pel dret
que sembla donar, i per les obligacions
que imposa, l'ésser el primer i l'únic en
fer la feina, m'he anat trobant, en aquest
país nostre, enfront de la Gimnástica
Rítmica, com el seu més genuí repre
sentant i com el seu més decidit defen
sor i més directe implantador. La res
ponsabilitat que, a causa de la meya ac
ció, purament personal, en pro de la

"
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sament, s'encarn.en en l'organisme viu i
grossa ; i, si bé és veritat que sento
creixen i es desenrotllen amb la propia
un veritable goig i una íntima satisfac
personalitat sense manifestar-se visible
ció d'ésser el primer d'haver iniciat
ment o pendre formes externes fins que'l
temperament les necessita per afirmar
aquest estudi del ritme a casa nostra,
no és menys cert, també, que, en moltes
se i imposar-se d'una manera definitiva.
ocasions (i aquesta d'avui n'és una) en
Tasca no menys difícil, per a l'educador
conscient i convençut de sa missió,
que ineludiblement haig d'ésser jo el qui
aquesta altra de predicar una educació
defineixi i dernostri i presenti la Gim
nova
i gaire-bé sens precedents, que. ha
nástica Rítmica, un pregón respecte, no
de començar destruint molts prejudicis
lliure d'un gran temor, m'invadeix, per
i moltes preocupacions, i que sembla, de
que és llavors quan se m'apareix impo
moment, desproveida de totes aquelles
sant, en tota sa complexitat, la magni
utilitats Immediates que'l nostre tradi
tut de l'obra començada, i és quan tro
cional sentit práctic tant estima en les
bo a faltar al costat meu braços treba
lladors, i penses plenes d'activitat, i práctiques casolanes de l'apendre de lle
gir o de comptar, o del fer puntes al
mans generoses, que, sentint i compre
coixí o brodar unes coixin.eres. ? Qui se
nent i estimant l'educació revelada per
Jaques-Dalcroze, s'entreguessin a ella i rá capaç de compendre la trascendencia
vin.guessin a donar a les _nieves tasques incalculable que per a l'esdevenidor de
aquella autoritat i aquell relleu i aquell la nostra raça pot tenir una constant i
apoi que indiscutiblement rnereix l'obra continuada educació pel ritme?... ?Qui
sabrá sacrificar algunes de ses utilitats
de Dalcroze i que jo estic ben segur que
immediates i relatives en bé d'aquesta
difícilment podrán donar-li, malgrat la
trascendencia més col-lectiva, peró tam
meya voluntat ferma i ma activitát deci
dida, els meus pobres mereixements i la bé d'un ordre més elevat ?
meya humil significació dins _el món de
?Es que jo tot sol, amparat amb el
nom de Jaques-Dalcroze i seguit d.'uns
l'art i de la pedagogía.
pocs deixebles entusiastes, pero mancats
He "dit que la meya responsábilitat,
com a cap-davanter de l'obra de Dal
dels medís m.és e§sencials, podré ven
cer totes les dificultats enormes
croze a Catalunya, és grossa ; i creieu
que's
me que no ho he dit perque sí. En pri
presenten,
presentarán, en els dos
mer lloc, cal tenir en compte que aques
aspectes no més baix els quals avui pre
ta educació pel ritme (contrariamént a
sento la qüestió ?
el que molts, ben equivocadament,
—?Es per culpa teva—em demano jo
créuen) no és una cosa limitada ni tanca
molt sovint—que la Gimnástica Rítmi
da en un cert nombre esquifit de cánons
ca no és compresa ni estimada entre nos
arbitrariament establerts i que pugui
altres com ha és en altres llocs, on sem
traspassar-se i difundir-se deis uns als blen més allunyats d'aquest saborós re
altres fredament i sistemáticarnent amb
gust llatí que té l'educació aquesta, i on
la mateixa facilitat que qualsevol d'a
diríem que són més incapaços de sentir
questes assignatures tradicionals i cor
la ?
rents acceptades i establertes d'una ma
I recordant que a Hellerau, a l'Insti
nera imprescindible en tots els _progra
tut Jaques Dalcroze, al finalitzar el curs,
mes de les nostres escales.
No: ben al
en una assamblea on estaven representa
revés de tot aixó. Ella, con a represen
des les principals nacionalitats d'Euro
tació viva que voldría arribar a ésser de
pa i America, em fou confiada a mi la
la música en el cós humá, és quelcom de
representació de l'Institut i de l'obra de
molt eteri i molt subtil que continua
Jaques-Dalcroze per a la nostra Catalu
ment escapa a les fácils definicions i a
nya i per a tota Espanya, veig encara,
les massa concretes afirmacions, fent
una vegada més, quant gran és la res
caure en ridícoles i lamentables equivo
ponsabilitat que, de mica en mica, ha
cions els esperits poc cultivats i els amb
anat recaient assobre meu.
excés pagats de si mateixos que's creuen
No us estranyeu, doncs, ni us vingui
desseguida aptes i suficients per jutjar
de nou, que jo, avui, abans de comen
la, i per criticar-la, i per reformar-la, i çar les nostres demostracions i els nos
per adaptar-la tranquilament, al seu
tres estudis, vos la faci notar, aquesta
gust, arreu on manqui distracció per ha
responsabilitat meya de la qual tinc perver-se agotat ja els passatemps, i fins
fecta conciencia. Així, dient-vos-ho, em
per ensenyar-la als demés sense haver
fáig- l'il-lusió que me'n trec alguna mica
se pres la pena de meditar-la i d'estu
del damunt i la comparteixo amb vosal
diar-la. Tásca difícil i molt delicada
tres, que, amb més o menys conciencia
aquesta primordial d'orientar els hbrnes
i entusiasme, m'heu ajudat fins ara en
més diversos en materia tant delicada,
mes tasques, o al menys les heu tol-lera
en la qual l'innat instint de refinarnent,
des, i que aqui representeu avui una
l'anhel d'un més enllá inconegut i el sen
força de cultura catalana, d'aquesta cul
timent de l'eternal bellesa juguen el pa
tura, tant propia i tant universal ensems,
per més principal; i tasca més difícil en
per la qual jo humilment brego al cos
cara la de desvaneixer, ensemps, errors
tat de tants altres que'm fan de mestres
i. combatre les falses i tones interpreta
i que voldrien, com jo mateix vull, que,
cions o adaptacions que de la nostra amb ella, la nostra ciutat i tota la nos
complexa educació pel ritme es donen tra terra es posés al costat de les prime
estrafent-la i mutilant-la, i convertint
res i més pod.eroses del rnón.
la en espectacle trivial i verament inso
portable. En segón lloc cal no oblidar
Acabat ja el me-u esplai, exposats ja
que'ls resultats més importants iMés ve
els meus temors, i compartida ja la res
ritat d'aquesta educació, com els de tata ponsabilitat, me crec en el dever de par
educació _seriosa i positiva, no són pas
lar-vos—contestant a la vostra tácita pe
els més immediats i els que semblen sal
ró no per aixó més viva pregunta, encar
tar a la vista, com vulgarment diu la
que sigui d'una manera rápida i pura
gent, sinó aquells que, lenta i misterio, ment preparatoria—de la Gimnástica

Gimnástica Rítmica, pesa avui sobre mi
es

ir.que's

-
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Rítmica : no de les antigues cançons
amb gestos, sinó de la vera Gimnástica
Rítmica, que us mostrarem ben aviat.
Sé, per experiencia, lo difícil que és
donar amb paraules una idea exacta de
el que és i del que significa la Gimnásti
ca Rítmica, perque aquesta educació (i
la paraula educació és la més justa i
que més li escau) és, ans que tot, un ex
periment personal, i, naturalment, per a
tot aquell que no s'ha trobat mai subjec
te a la seva disciplina i, en conseqüencia,
no ha pogut percebre els canvis que al
cap d'un cert temps de práctica i d'estu
di provoquen els exercicis d'aquest me
tode en la mentalitat de qui els realitza,
les paraules i les explicacions, per rao
nades que siguin., semblen molt belle
fantasíes i tenen un interes molt relatiu
fins secundani ; peró, al cap-davall,
vulgues no vulgues, el fet real és que les
coses cal explicar-les, i explicar-les una
mil vegades, si convé, perque siguin
compreses i estimades. Donar, doncS,
una petita explicació més de la Gimnás
tica Rítmica, limitant-me a resumir, d'u
na manera comprensible per a tot-hom,el que fins ara s'ha escrit i publica.t d'a
quest ratode, és el que avui intentaré
en breus moments.
En Jaques-Dalcroze diu que'l fi de
la Gimnástica Rítmica és regularitzar
els ritmes naturals del cos humá i, gra
des a llar repetició freqüent, de la qual
resulta llur automatització, crear en el
cervell imatges rítmiques definitives.
Els exercicis que formen la basa d'a
questa educació són de diverses .categoríes : els uns obliguen-els muscles a exe,
cutar amb precisió, en un temps donat,
les ordres del cervell, ja siguin ordres de
moviment o bé ordres d'inhibició (atura
da o interrupció del moviment) ; altres
cerquen automatitzar series de movi
ments en llurs múltiples encadenaments;
altres, encara, ensenyen a al-liar movi
ments automátics amb moviments volun
taris d'un ordre contrari; algun.s ten
deixen a l'eliminació, en tota acció mo
triu, de les in.ervacibns inútils, i a provo
car requilibri de les forces
musculars
antagonistes ; altres, en fi, van a indi
vidualitzar les sensacions musculars i a
perfeccionar el sentit de les actituts.
Tots tenen per finalitat suprema una cre
xença de la concentració psíquica, una
organització clara de l'economía física,
una augmentació de
la personalitát,
a més, gracies a una educació progres
siva del sistema nirviós, un desentotIla
ment de la sensibilitat en els subjectes
insensibles o poc sensibles i, al contrari,
una regularització de les reaccions nir
vioses en els individus hipersensibles 1.
desordenats. Pot afirmar-se, en plena
conciencia, que'ls nens sans, sotmesos a_
aquesta especial educació pel ritme,
devenen, al cap de tres o quatre anys,
subjectes rítmics, aix5 és, deslliurats
desembaraçats de tot defecte d'ordre
nirviós o muscular que pogués oposar-se
a la plena llibertat de llurs moviments,
basa de la normal expansió de llur
enrotllament intel-lectual i físic; sub
jectes en els quals les funcioná cerebrals
corporals están plenament armonitza
des i que, en conseqüencia, saben apre
ciar clarament les relacions dels movi
ments en el temp§ i en respai.
Es la rnarxa, com a descomponedora
natural del temps _i de l'espai en parts
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igúals,

la que serveix de basa a aques
Es la marxa, acompa
nyada, naturalment, d'actituts fixes del
tors, dels braços i del cap. Cada pas,
cada moviment o serie de moviments en
cadenats, correspón a una duració o a
les
un grupu de duracions musicals, de
quals l'alumne apren els signes gráfics
(negra, blanca, blanca amb puntet, ro
dona, etc.) després de la realització
plástica i després que les lleis fonamen
tals del ritme musical, a l'estat de reali
tats experimentades, han quedat ben fi
xades en el seu organisme.
Tant prompte marxant, tant prompte
estacionan, ralumne es trobará incitat,
per una porció de procediments engi
nyosos, denotant la més profunda intui
ció de les relacions entre sa vida men
tal i sa vida física, a coordinar els seus
rnovírn.ents, a assegurar el seu equilibri,
a dosificar l'inervació dels seus muscles,
a inculcar-los l'art de tensificar-se i des
tensificar-se ailladament, com també el
'de resistir els entrenaments els uns deis
altres. Per garantir l'independencia de
cada un dels seus moviments, els combi
na de tant en tant amb altres moviments
Contrastants, marcant compassos dife
rents amb tots dos braços simultania
mérit, marcant amb el peu el temps de
l'accentuació metrica mentre que les
mans amiden els contratemps d'una ac
centuació patetica, o també (esforç di
námic ensem.s que plástic) oposant un
creixent marcat amb els peus a un de
creixent picat amb les mans, etc.
Amb la repetició d'aquests artes la
memoria aprofitará la quantitat de sen
sacions vives que ells susciten, amb els
graus de força necessaris perque ella
conservi indelebles les traces, i l'ac
tiVitat subconscient de la persona ador
mida s'exercitará en aquests elements de
treball que ella li dóná. Acostumant-se
a reten.ir períodes rítmics, de mica en
mica més complicats, aban.s que in.ter
vingui rordre de realitzar-los amb la
marxa o amb el gest, l'alumne no sola
ment disciplinará la seva memoria, sinó
que augmentará considerablement el seu
Poder de concentració. Aix.5 mateix suc
cejra obligant-se a comptar mentalment
els compassos entre'ls quals s'interromp
l'execució plástica, per lo qual és neces
saria l'evocació interior de l'imatge mo
triu. Per medi deis comanaments impte
vistos, provocant canvis bruscos del pas,
'deis gestos o de les actituts, s'estimula
rá. la seva espontaneitat, i la prova del
seu equilibri físic se fará per una injun
sovint repetida sospenent Ja marxa
en qualsevol temps del compás.
Es aixi com, a poc a poc i gradual
ment, s'estableix una jerarquía entre les
energies reunides en el signe de cada
personalitat. Les forces Vives musculars,
sotrneses a les influencies deis centres
nirviosos, no vibrarán més sense com
provació i sense un fi determinat ;
aquests centres nirviosos deixarán d'és
ser dessidiosos servidors, i es converti
rán en col-laboradors promptes i se-gurs de la voluntat, que també esdevin
drá desconeguda després que s'halirá.
éspiritualitzada. An els moviments ins
tinctius, an els quals s'ha pres el govern
per poder-los coordinar, s'hi ajunten
rnov-iments nous, que també amb el
temps esdevindrán instinctius i entrarán
en qualitat de
compostos automátics en
ta ensenyança.

,
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les combinacions plástiques, cada vega
da més armonioses, obemt a les impul
sions cada vegada més abreviades de la
voluntat raonada, que sembla no ésser
altra cosa més que una funció de l'es
perit, mentre que aquest, convertit ens
mestre i assegurat pel clarivident con
curs deis seus ministres, ha reconquerit
la seva llibertat de pensar. Ehl pot, així,
concebir, per tota aquesta acumulació de
riquesa sostreta deis poders inconcients,
el fi definit vers el qual ell mateix s'o
rienta, aquest ideal d'unitat creadora
que tant dignifica i ennobleix el nom
d'home.
J o n'espero molt, d'un enserwament
pel i per al ritme practicat, en les esco
les, d'una manera regulari completa i
durara el temps suficient. No diré ara
amb detalls com hauría de portar-se aixó
a la práctica,
peró sí vull indicar que
convé començar els estudis a l'edat de
sis anys, i que la manera més eficaç de
practicar-los és donant una lliçó (si pot

ésser col-lectiva

millor),- pero

una

lliçó

forma de jóc, de mrtja hora diaria.
Quan l'infant arriba als deu o dotze
anys, amb dues o tres hores svtmanals
de lliçó n'hi ha prou. L'ensenyança del
cant en els nois (i devegades també en
les noies,), se troba interrompuda du
rant el període de la muda de veu, que
sol durar un any i fins dos. Es en aquest
momen.t que será convenient reempla
çar completament el cant per rense-nyança de la Gimnástica Rítmica, i no
deixar aquesta educació men.tre el nos
tre cos sigui apte í sigui el suficient ágil
per seguir-la. La Gimnástica Rítmica no
desenrotlla solament el sentit estetic
plástic en el que afecta a la formació de
l'ull amb la comparació dels bells mo
viments i de les belles línies, sinó que
desenrotlla també el sentiment musical.
No podeu pas afigurar-vos quant nom
brosos són els homes a qui no agrada
la música, o que no la comprenen (que
és el mateix), perque llurs facultats au
ditives no son pures i intactes i perque,
per altra part, l'educació escolar no pro
cura
desenrotllar el sentit auditiu de
en

infant; peró en Jaques-Dalcroze
(anant més lluny) pretén que, quasi la
qui no agrada la
totalitat deis infants
a

música perque tenen l'orella falsa i do
lenta, han d'arribar fatalment a apre
ciar-la si sels procura un normal des
enrotllament de llurs facultáts rítmi
ques. El ritme desempenya dins la mú
sica un paper tant important com la so
n.oritat, i els mestres de Gimnástica Rít
mica sabrán per experiencia, si és que
han sigut una mica observadors, que's

pot fer agradar la música, fíns a aquells
que no n'aprecien les sonoritats, gra
cies a una educació que desenrotlli els
ritmes naturals del nostre cos. Aquests
estimarán la música a causa del movi
ment que ella conté i perque aquest mo
viment els és cosa fácil i natural i fami
liar. Me direu, potser, que és rebaixar o
disminuir -el valor de la música aixó de
fer-la agradar a la gent que, de les dues
qualitats que té aquest art, solament

n'aprecíen

una.

Jo podré respondre-us

que lo que veritablement fa disminuir el
valor de la -música és l'ensenyar-ne no
més que un sol element : la virtuositat.
I aixó és lo que succeeix cada dia en tots
els nostres conservatoris, en els quals
hi ha de tant en tant classes de ritme.
Cultivant-lo, el ritme, no solament en
els conservatoris sinó també a les esco
les públiques, se desenrotllará el sentit
musical de les generacions futures en
una proporció increible;
i no podeu pas
imaginar-vos l'importancia educativa, i
en
conseqüencia social, que aixó pot
arribar a tenir.
Peró siguem francs : abans de somniar
en ensenyar el ritme als infants, cal en
senyar-lo seriosamelt als mestres i insti
tutors Aquí, evidentment, topem amb el
gran obstacle. Es dur, per als mestres
d'escola i per als mestres de música,
remprendre nous estudis a una edat en
la qual un hom se creu ja amb dret a
reposar. Si els mestres d'escola i de mú
sica sabessin la joia que procuren
aquests estudis, sens dupte que no va
cil-larien un sol moment en emprendre
'ls. Jo els puc afirmar que cap dels ins
titutors que han- comen.çat a estudiar el
ritme amb mi ha tingut mai el més pe
tit penediment : ben al contrari. Ja sé
que cal un bon coratge per decidir-se a
emprendre aquests estudis, perque els
programes i l'organització general del
treball, en nostre país, són tant reca
rregats, que no cedeixen ni una hora de
llibertat per dedicar-la als nous estudis.
Sería necessari que 1 iniciativa vingués
de dalt, i que les Diputacion.s, Juntes
d'estudis o Consells escolars superiors
i Conservatoris de música i declamació
s'ocupessin detingudament de la qües
tió aquesta. Jo tinc una convicció ín
tima que aixó s'ha de fer sense trigar
gaire, tal com s'ha fet el el Ministeri
Prussia i a Anglaterra, Russia i Holan
da, on l'interes deis educadors fa pre
veure que d'aquí a ben pocs anys el rit
me entrará no solament al Conservatori
sinó també a l'Escola. El dia que aixó
succeeixi será un dia joiós per a nosal
tres, i trascendental per a la pedagogía.
.
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Perque

el camp del ritme és il-limitat,
nombrosos metodes serán creats, des
pertant sanes emulacions i no donant
lloc a tém.er competencies, ja que, quan
l'ensenyament pel ritme s'haurá mode
lat i format en la propria natura, no po
drán existir, com ara existeixen, métodes
dolents i grolleres imitacions.
Al creure fermament en la possibili
tat de desenrotllar el sentit artístic en
sems
que la voluntat, la personalitat
la concentració psíquica en els infants
sotmesos a l'educació pel ritme, hem de
creure també que l'art mateix, en gene
ral (tant la música com la plástica), no
fará Inés que guanyar-hi, apoiant-se en
aquesta educació.
Es ciar que han de transcórrer tota
una seria d'anys perque un complet re
naixement del ritme dins l'art musical,
dins l'art en general, se produeixi amb
alguna eficacia ; peró no's trigará tant,
al meu entendre, a fer servir l'educació
rítmica per al millorament de les inter
pretacions musicals, dramátiques i co
•

reográfiques
Aquesta educació rítmica és indispen
les
sable, en primer lioc, per portar
a

sotmetin a sa dis
ciplina el convenciment que sense ella
no poden expressar rítmicament la mú
sica dramática d'una manera satisfac
toria.
El noranta per cent deis espectadors
d'una representació lírica no s'adonen
pas que entre l'orquestra i l'escena exis
teixi un buit formidable, i que'ls cantors
i les dançaires, sen.sel més petit discer
niment, sobreposen gestos i actituts a
una música que no coneixen o que, en tot
eas, coneixen molt imperfeetament ; que
llurs peus marxen quan no hauríen de
marxar ;
que llurs braços s'aixequen
quan no hauríen d'aixecar-se ; que llurs
cossos, respecte de la música, se com
porten exactament igual que ilurs veus
en el cas que cantessin falsament i fóra
de compás, o com si ataouessin la mú
sica d'una altra ópera mentre l'orquestra
continúa toCant l'obra come-nçada. A
quests defectes provenen tant de la poca
traça deis memb res mal entrenats al rit
me com d'una mentalitat insuficientment
educada i, per consegüent, ignorant de
les relacions íntimes que existeixen en
tre'ls moviments en l'espai i els movi
ments en el temps. Cap altra educació
que no sigui la Gimnástica Rítmica pot
corretgir aitals defectes. Aquesta edu
cació, doncs, haurá d'ésser la de tots els
actors i cantors lírics del demá, i hau
rá de donar-se juntament amb l'ense
nyança del cant i de la recitació. Els re
sultats serán tals, que, com Jaques-Dal
croze té, jo tinc també l'ín.tima convic
ció que'l públic per venir s'estranyará
es quedará parat que hagi pogut exis
•ir una época en la qual l'estudi dels rit
mes corporals no formés part de l'ense
nyança dramática. L'estudi del ritme
'formará part, igualment, del programa
•'estudis del director d'orquestra i del
regent de teatreS o directOr d'escena,
com també 'del compósitor dramáfic, que
té necessitat absoluta de coneixer els re
cursos
múltiples d' aqüest instrument
tant expressiu com és el cos hum'a, abans
de sorrmiar en dónar-li una música o una
acció musical a interpretar. I les rela
cions deis ritmes sonors i deis ritmes
plástics serán també ensenyades als

gents de
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teatre que

se

dançad.ors i

a

les

dançarines,

l'art deis

Goethe,
quals, pressentit
Schopenhau:er, iyagner, .s'ennoblirá, es
per Schiller,

devindrá més humá ensems que més
poetic, i acabará, en fi, d'ésser lo que
és avui : un simple divertirn.ent de les
cames, independent de tota idea intel
ligent, de tot sentiment estétic o musi
cal, de tota .extensió social i de tot in
terés artístic.
Després de lo que acabo d'exposar
que haureu pogut fer-vos
vos me penso
perfetarnent arree, si no deis rnérits in
trínsecs de la Gimnástica Rítmica, al
menys de les seves aspiracions i deis
que
seus ideals, i no podreu fer menys
regoneixer que, d'aquelles primitives
canrons amb gestos que'ns distreien i
encisaven ignocenment, n'ha sorgit quel
com qiie'ns fa pensar molt seriosament
i que'ns transporta a-regions ínexplo
rades, on la llum d'un nou esdevenidor
s'esbadía generosa i tota plena de reve
lacions.
Anem a veure, ara, si podem demos
trar arnb fets el que acabo d'exposar-vos
amb paraules. Una observació, encara,
permesa (i voldría que us fixes
siu en ella, perque la considero essen
cíal per a la perfecta comprensió de la
labor nostra) : encara que us haguem
convocat

aquí,

en

aquesta magnífica

sa

per donar-vos a coneixer els nostres
exercicis i els nostres estudis, jo vull
afirmar ben categóricament, des d'un
principi, que no és aquest, propiament,
el iloc de la Gimnástica Rítmica. Ni la
llum, ni l'espai, ni el decorat, ni l'am
bient d'espectacle públic que aquí es res
pira, és del tot propici a l'obra de Dal
croze. Per molt que'ns hi esforcem, per
la
molt bona voluntat que hi posem,
Gimnástica Rítmica ha de quedar, da
munt d'un escen_ari, del tot esquifida i
desnaturalitzada.. Ni els meus deixebles
són actors, ni ells venen avui aquí a ofe
rir un espectacle nou. Ells vénen, i amb
ells vinc jo també, a mostrar-vos alguns
petits resultats deis nostres treballs d'es
cola. No penseu veure res definitiu ni
res de perfet. Són els primers passos,

la,
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insegurs i temorencs, que donem per

JOAN -LLONGUERAS

Un rna,rbre
De la bellesa i de la semblança
La

atrafegada

ciutat de Terrassa ha
per a perpetuar la:
memoria d'un home model, i l'obra ha
sortit bellíssima, gairebé perfecta de les
man.s d'aquest gran artista qui's di-u. Jo
sep Llimona-; dintre una gran sobrie
tat
i simplicitat ha trobat l'artista la
harmonía, la Bellesa. Terrassa ara po
dría yantar-se de posseir una estatua be
lla, pero no se'n vantará perque habitua
da als boicots en les abrigues, se diu
que declarará el boicot al marbre pel
gran crim de no semblar-se a l'original.
Heu's-aquí plantejat altra vegada el
debat entre la semblança i la bellesa.
Que la massa amorfa, el vulgus—do-nant a aquest mot l'extensió que hi do
nava Cervantes—prengués un fort
dis
gust el dia del descobriment, res ens fa

alçat

ría,

o

un

monument

poqueta

cosa

;

peró que's fiquin

un

camí en el qual no'ns haviem llençat
mai. Si venirn aquí és perque no tenim
encara altre lloc on anar. Quan l' «Es
cola Catalana de Gimnástica Rítmica »
sigui un fet a la nostra terra (i tant-de
bó que l'aixequessim ben aviat, entre
tots i amb orull, aquesta Escola ideal),
llavors podreu capir tota l'alta signifi
cació de la nostra empresa. Perque és
en un edifici-escola, tot fet- aposta per a
aquesta educació, on aquesta educació
ha d'ésser apreciada. Mentrestant cal
drá que pressentiu i endevineu, en el qué
veureu, més que'l que fem, el qué po
dríem i el qué voldríem fer, que no és
altra cosa que el que és ja una realitat
ben falaguera i positiva en aquell deli
ciós sojorn d'Hellerau, per tants con
ceptes digne d'imitació i únic en el món.
I ara, per acabar, regraciant-vos per
endavant l'atenció que heu tingut envers
nosaltres al venir a honorar amb la vos
tra presencia l'obra magna de Jaques
Dalcroze (de la qual, piens de fe i plens
d'entusiasme, som els cap-davanters a
la nació nostra), desitjaría solament que,
al sortir avui de la sessió aquesta, po
sant-vos la rná al pit i analitzant detin
gudament la nostra tasca, regonegues
siu que'l meu deute envers vosaltres que
da degudament pagat, i pensessiu i re
flexionessiu- serenament que, si algún
deute queda pendent, sobre tot d'ara en
davant, és el que hi ha entre Catalunya
(i al dir Catalunya vull dir molt espe
cialment vosaltres mateixos, que seguiu
els passos de la nostra obra) i la Gim
nástica Rítmica, que, plantant ses arrels
de la
a la nostra terra tot just a l'hora
seva
iniciació, en.s dóna una significa
ció ben alta i ben d'agrair al posar-nos,
dins l'historia de la Gimnástica Rítmica,
en un dels prirners llocs entre les nacion.s
amatents, inquietes, recercadores i ini
ciadores de tota acció cultural que, asse
degada d'inconegudes perfeccions, obri
noveS- víes d'experimentació i d'estudi
a n'els homes de l'esdevenidor.

Art

la discussió i en el regateix de mé
rits homes de ciencia, gent que's nome
nen literats i artistes, una part deis quals
es diuen pertányer a la élite, val la pena
de qué prenguem la ploma i assagem;
disquisicions a l'entorn.
Un monument se fa per perpetuar la
memoria d'un seny, d'una activitat, d'un
geni, i no cal pas fer un retrat, puix que
en

una

figura qualsevulga,

una

columna,

home
la generalitat
posar la testa de l'héroe, facis en bona
hora, que nosaltres la reverenciarem i la
adMirarem si és una obra bella. En Lli
mona volgué fer-la una obra bella, se
rena, universal i menyspreua aixó tant
frívol, tant superficial, que és la sem
blança externa del rostre : els déus l'hi
paguin.. Tothom coneixía l'homenatjat

pot ésser bé el

peró ja

que

monument

plau

més

a

a un

<-
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vida i tot dient que

no s'assembla go
i esmoçat no pot
més
barroer
l'home
ta,
inenys de regoneixer que'n té una cosa
pero. Ah! doncs és aquesta cosa l'im
portant, l'esperit sobirá que -aléteija en
el bust amb deesa Serenitat i deesa Har
en

monía.

Plauen força al vulgus, i a algú més
al vulgus, la majoría deis marbres
que en el malaurat Parc de Barcelona
alçant per indigencia i rubor de la
se van
comtal ciutat, perque semblen talment
ells mateixos ; que hi fa que vessin rea
lisme i tecnica d'ofici, precisament aflo
és el que etilluerna. D'aquests marbres
a l'obra d'En Llimona hi va una mun
tan.ya.
D'aquí •trenta o quaranta anys será
mort tothom qui coneixía aquells homes
en vida ; per a la generació d'allavors
les que vindrán darrera seu són les pre
sents estatues ; per aixó han i deuen ser
serenes, pures, que invitin a ascendir i a
repósar ; i no vull dir amb aixe, que l'ar

qué

".
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tista els hagi d'afavorir, de fer-los gua
pos, no. Escolteu el mestre Torres Gar
cía: «La bellesa que hi ha en les figures
de Ticiá o del Vinci no té res que veure
amb ço que la gent diu ésser guapo, que
és guapesa de perruquer o de sastre ; no
té res que veure tampoc amb el bonic.
La serietat amb que apareixen les figu
res
en
aquests quadros pertany a una

bellesa superior

».

JOAN DUCH

Terrassa, Juliol.

Discurs de 111-Im. Sr. Dr. Torras i Bages
celebrada a Ripoll

Tot cristia sent una intensa alegría en la
coinrnemoració setze vegades centenaria de
la llibertat de la seva Fe, obtinguda pels
edictes de l'emPerador Constantí. Des del

-

Vaticá, la Daraula pontificia s'ha estes per
tot el món, i l'home creient ha recordat les
Iluites i combats, i les victories d'una nova
especie, en que triumfá el debil i humil so
bre del forti poderós, el petit sobre del gran,
sois per la força de l'esperit humá, influit
per l'Esperit diví.
Roma ha vist pelegrinacions de diferen
tes parts del món, que han anat a venerar
les reliquies deis grans testimonis de la Fe,
els mártirs, qui amb la seva sang justifica
la sinceritat de la seva con.fessió cris
:
homes de diferents llengües, cos
tums i nacionalitats, qui, amb unitat d'es
perit, han ratificat la seva obediencia al Vi
cari de Jesucrist, Mestre Universal de l'E
vangeli. I tota aquesta gent seguía Una ma
teixa bandera, la Creu santa de la nostra re
dempció, ial voltant de l'obelisc de la plaga
del Vaticá, coronat Per la santa Creu, han
repetit el «Crist venç», «Crist regna»,
«Crist impera», que allí está escrit ; com
de des. el seu principi la Iglesia canta : Deu
ha regnat de des la creu.
Madrid ha contemplat també un magnífic
espectacle. Per espai d'un mes, grans mul
tituts han acudit a venerar la santa Creu ;
homes de superior eloqüencia han ponde
rat la excel-lencia
de la nostra santa Religió
explicat el fet rniraculós de la victoria cris
tiana; i homes i dónes, vells i joves, rics i
Pobres, grans lletrats j homens sense lletres
ban pagat un públic homenatge d'amor a la
santa Creu, en que morí Jesús per a salvar
el món.
ren

tiana

•

Barcelona,

•

capital de Catalunya, gran per
l'industria i pel comerç ha demostrat també
en
aquest solemne aniversari la grandesa
del seu esperit, i cercant entre'ls nombrosos
records que posseeix de la Creu de Jesús,
ella que té la santa Creu per titular de la

a

pie d'enigmes poetics».
La poesía de la Fe no és la poesía de
la il-lusió, no la constitueixen formes tran
sitories i fantástiques, ni jocs d'imaginació
inconsistents. La poesía de la Fe no és una
joguina espiritual per a passar bé el temps,
entreteniment delitós, una emoció de im
; la poesía de la Fe és substan
cial, és la Bellesa fonamental que's manifesta
als homes, és com una revelació d'ordre na
tural de I infinit iimmens : així és el «Cre
do » de Palestrina, que vosaltres, els de l'Or
feó Catalá, canteu, així és .el Puigmal que
tenim aquí aprop ; formes,•
és ciar que són
peró són formes incommensurables, que'ns
sedueixen i que'ns alcen de la terra com el
carro de foc de Elías, i cavalcant en elles
ens pugen
amunt, i aleshores s'obren els
ulls de l'ánima per a guaitar visions de vi
cia superior en un horitzó que no té límits ;
i en ehl ens ha de guiar la llum de la Fe, si
no volem caure en l'abisme que tot ho draga,
quedant nosaltres mateixos desvanescuts.
La Fe és la realitat del misten i que els
homes mai hauríen sa.but explicar, i que ex
plicá Nostre Senyor Jesucrist ; és aquell
misteni amagat des del principi deis segles,
com
diu Sant Pau, que en la plenitut deis
temps explicá al món Jesús de Nazaret, Fill
de Déu i Redemptor nostre. I la gran poe
sía exerceix una veritable seducció sobre
dels homes, perqué está impregnada de mis
ten, facin el que vulguin els positivistes,
sempre dominará el nostre esperit, perque
en el misteni viu. El misteni Hm-a de la Fe,
ha fet i fa moltes víctimes, en la Fe fa els
heroes. Fóra -de la Fe desvaneix, en la Fe
conforta. El misteni en la Fe té una mera
vellosa força constructora, com ho demos
tren, entre altres, el fet de l'Emperador
Constantí i del comte Wifred ; fóra de la
Fe té grandiositat, peró li falta força orde
nadora ; serveix per a esborrar, quan el dit
de Déu vol fer coses noves en la terra, com
succeí en la torra de Babel i en la revolució
francesa. L'agitació revolucionaria prové
del misten i ; els revolucionaris senten el mis
teni de la humanitat, i rebutjant la Fe que
l'explica, l'estímul del misten i els desespe
ra, com l'huracá recargola els avets.del Pi
rineu. Per aixe) la poesía del misteni fibra
de la Fe és pertorbadora : desfá, la ciutat
i l'home ; porta el ciutada a l'anarquía, i
l'home al suicidi. Es la poesía de les ruines.
Peró nosaltres no estem per ruines. Ens
ha portat a Ripoll un sentiment construc
tor. El meu antecessor, en la Seu que res
taurá Wifred, trobá per terra el monastir
en que estem reunits,
i volgué reconstruir
lo com un símbol ; i tot Catalunya com
prengué el valor simbólic de Pedifici ressu
citat. Aquí hi ha les arrels de Catalunya,
aquí están soterrats els óssos deis nostres
pares, que han rebrotat : i ha renascut Ca
talunya. I tots nosaltres havem vingut a Ri
poll, en aquest secular aniversari de la lli
bertat de la Fe pels edictes de Constantí,
perque en aquest monastir el comte Wifred,
servint d'instrument a la Providencia divi
na que tot ho governa, formá el nostre po
ble, i u estampá al front la senyal de la
un

Y cal tenir present també que un mo
nument a un home és cosa ben diversa
d'un retrat de familia, i dissenteixo en
aixe, un xic del que diu En Torres Gar
cía: «En el retrat s'ha de -cercar cert
carácter general, no la semblança », puix
crec que ultra'l carácter s'ha de cercar
i cal trobar la semblança, sense caure
fins a la simple copia ; mes entre dos re
trats, l'un molt semblant pero mort, i
l'altre feble de semblança peró bell, cal
dría decantar-se pel darrer.

La Fe Ila, Poesía
•

del món per més vents i tempestats que
hi hagj., i escampa arreu la poesía de la vi
da. Ja Plató digué (1) : «tot l'univers és
mar

la festa de la Fe

iglesia, escullí com el millor símbol
de la victoria cristiana, el Sant Crist de
Lepant, i el passejá pels seus carrers ; i el
poble fidel, rendit d'amor a la presencia
de la veneranda imatg-e, l'adorava pagant-li
el tribut públic de sumissió, fidelitat i filial
afecte, com a Senyor i Pare.
I la Joventut Católica de Barcelona, vo
lent estendre l'homenatge, ha convidat tots
els catalans a venir a Ripoll, aon la santa
Creu aparegué com a signe de victoria, i
com símbol que designava, que havía d'ésser
essencialment cristiana la substancia de la
nostra societat, que deriva d'aquestes serra
lades pirenenques, com els rius que reguen
í fertilitzen els camps, i mouen les fábriques
de Catalunya. 1 com la essencia del cris
tianisme és la Fe, coneixent la Joventut Ca
tólica de Barcelona que la poesía és la que es
tén entrels homes amb major eficacia els
grans principis i els grans sentiments, ha
volgut celebrar un certamen poetic i mu
sical en honor -de la Fe divina i salvadora,
que és com el fruit de l'arbre venerable de
seva

la santa Creu, a l'ombra de la qual viu lo
més escullit del llinatge humá.
I no hi ha lloc com Ripoll, a Catalunya,
per a celebrar-hi la poesía de la Fe. La Fe
no és una poesía artística, pero conté la poe
sía máxima, perque enclou la Bellesa sum
ma, eterna, la Vida perfecta, la Veritat 'lu
minosa que desperta i satisfá plenament l'a
petit superior de la nostra ánima. Es cert
que mentres anem fent el nostre viatge a
la terra, no tenirn la visió completa de les
coses eternes ; pero solament la seva om
bra agita l'esperit, mou el cor i robusteix
l'acció. I del que us dic ne tenim un exem
ple vivent i evident en l'Emperador Cons
tantí i en el. comte Wifred : la obra d'a
quests dos personatges fou determinada per
la idea eterna. Per aixii encara dura al cap
de tantes centuries, i resisteix guerres, revo
lucions, canvis socials, mudances de llen
gua, d'hábits i costuras. La Fe sura sobre'l

pressionisme

Creu, donant-li carácter.

Perque la Creu
formula el gran misteni del llinatge humá, i
en
l'arquitectura dels pobles, en les cons
truccions socials, la Creu és la fórmula
(I)

Alcibiades
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Brasil, 1539.

A.fortunadament, els nostres contempora
senten la influencia del misten i ; i la in
quietut de la gent moderna, tant sovint con
fessada, i la neurastenia que s'apodera avui
de tants homes, són signes d'una agitació

essencial que conté l'harmonía humana, la
ilei de l'equilibri, l'ordre de la vida.
L'harmonía universal és un fruit que sois
pot

produir

el

nis

arbre de la Creu. De
vingué la discordia,
la contradicció, la disolució del nostre lli
natge ; de l'arbre del Calvari en ve la re
construcció : la explicació de la excelsa je
rarquía dels sers. En la consumació de les
coses, en el regne eterh, a l'arribar la per
fecció definitiva, la sublim jerarquía de la
justicia i de la misericordia Se manifestarál
en tota la seva magnificencia ; mes- per arri
bar-hi hem de seguir el camí de la santa
Creu. La Creu significa esforç i imita, i la
imita suposa la rebel-lió. Sant Agustí deia
que no hi havía res tant social per naturalesa
iT tant rebel per vici com la nostra naturale
sa. Per aixó les grans lluites humanes
han
vingut després de la Creu, amb la qual Je
sús voigué treure els vicis de la nostra natu
ralesa i restaurar-la. D'aquí ve que les ilui
tes del nostre llinatge ab_ans de la Creu eren
bestials, principalment d'ordre material ;
després de la Creu són imites de principis,
d'idees, són imites més racionals ; i l'aspi
ració a la pan, a l'implantació de la jerar
quía sublim de la justicia, és el lema de la
gran lluita moderna, adoptada fin.s per les
v,ehements concupiscencies que
esvaloten
sant

l'arbre del Paradís

en

d'esperit,

La lluita de les passions contra la intel
de les tenebres contra la llum, de
la carn contra l'esperit, va continguda din
tre del
gran misteni de la humanitat.;
aquesta lluita comen.ça, se desenrotlla i fi
neix dintre del misten. Aauest misteni ha
subsistit sempre en el nostre ilinatge, per
aixe) la poesía cobreix també com amb un
Vel transparent el drarnatisme humá, en ma
jor o menor grau segons el misten i ha sigut
més o menys desvanescut pels fills deis ho
mes. Si fos possible que'l materialisme do
rnin.és completament, si les passions arribes
sin a dominar la intel-ligencia, si la carn
ofegués PeSperit, és a dir, si el misteni se
dissipava del tot en l'horitzó de la vida pre
sent, la poesía s'acabaría, com no existeix
entre les besties, perque aleshores entre la
vida humanal i la vida bestial hi hauría sols
diferencia de perfecció orgánica; i la poe
sía no és una funció del fetge, ni de la m.el
sa, ni de la materia nirviosa, ni deis teixits
de la carn. L'augusta Seu de la poesía és la'
intel-ligen.cia humana, i des d'ella s'es
tén com una unció suavíssima per tot l'or
ganisrne ; i en aixó con.sisteix la poesía de
la vida que s'estén per tot l'home. La poe
sía és l'ordre diví en les coses terrenes ; su
primit aquest ordre, rebutjat el misten, con
vertit el mar de la existencia, usant la bella
imatge de l'Allighieri, en un mar de mate
ria, la poesía desapareix, perque, com din al
poeta florentí, la materia és sorda, i no pot
respondre a les excitacions de l'Art.

que

troba el repós que
l'explicar í fixar el misteni

cerca

i

no

dóna la Fe, a
de la vida.
La Creu és l'arbre de la vida ; i la poe
sía ha d'ésser vida per a ésser poesía ve
ritable. Si no és vida no és res, perque ales
hores és una cosa fóra de l'home, i, de con
següent agena a eh. De manera que la poe
sía té una relació intrínseca amb la Creu.
La Poesía és- sostinguda per la Creu, s'em

parra amb ella, s'estén sobre ella amb mag
nífica vegetació, i produ.eix fruits dolcís
sims. Mes potser vosaltres me direu-: la poe
sía és anterior a la Creu del Calvari, i aixei
-és molt cert ; per?) la Creu existía ja en el
món abans que Jesús, -senyor nostre, morís
clavat en ella.. Aparegué ja en el Paradís
terrenal després dels nostres primers pares,
la Creu és el símbol de la sublim
lluita que comença amb el llinatge humá
i que'l Pare omnipotent promulgá, després
de la desobediencia. pgrimera, com a llei de
la nostra vida, segons ens conta el sagrat
llibre del Genesis.
La Creu venía de molt iluny. La Iglesia
la contempla representada baix molts sig
nes durant el curs de la vida del nostre lli
natge a la terna : la iluita entre el bé i el
mal, l'adversitat de la carn contra l'esperit,
la noble victoria de la virtut obtinguda amb
el pro-pi sacrifici,. eren com un dibuix imper
fecte, pero significatiu de la Creu del Cal
van. I aquest crepusale de la lluminosa Creu
de la Redempció humana se troba, no sois
eh. la sagrada poesía hebráica, sinó que tam
-bé en la greda i en la llatina, i en totes les
del rnón. Jesús en la Creu significa la rea
lització del misteni de la humanitat, que, se
gons Sant Pan, estava abscon.dit des del

perque

l'actual societat.

ligencia,

-
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principi deis segles.

Jesús clavat

la Creu
és un vencedor amb una victoria que abans
el món pressentía, per-6 que no acabava de
cornpendre : la victoria de la vida. Un antic
profeta, parlant en nom de Jesús, ja havía
dit : seré la teva mort, oh mort. I realment,
la Creu és el símbol de l'immortalitat, i la
poesía és el resplandor de l'immortalitat, i
la manifestació de la vida. Treta la Creu, la
mort domina sobre el llinatge hura., i tota
la historia és una obra monta que no té cap
a

finalitat.
La poesía

pera la preeminencia que'l nos
llinatge li ha concedit sobre les coses
humanes, si no conté una essencia de vida.
U sant un llengu.atge gentílic, pot din-se que
tre

la poesía és el nectar de la immortalitat ; i
sense la Creu del Calvari, la immortalitat
veritable i real, la existencia perdurable,

desapareix del nostre llinatge: així com la
es beu l'aigua de la pluja,
també, quan

Agost 1913

el materialisme domina, la terra absorbeix
la vida deis homes. Si no hi ha cel, tot ha
d'anar a parar a la terna, desapareixent l'i
deal que és la lium de la vida. -Mes l'ideal
per a ésser font de vida ha de tenir substan
cia propia, i els pobles artístics que no handisfrutat de la revelació, com una ornbra
d'aquesta, s'han fabricat un cel, és a dir,

-

•

de perfecció, una perfecció viva tal
com pot _cabre dins deis estrets límits de la
nostra curta intel-ligencia ; i així imagina.son
ven l'Olimp, residencia, a
entendre, de
l'ideal vivent.
Sant Pan, al donar-nos la descripció (le
la. Fe, ens dóna la fórmula de l'ideal. Diu
que és la substancia de les coses que espe
rem. De manera que lo que esperem, el que
desitgem, el perfet, l'harmonía i la Bellesa
infinita, és- una substancia, és una essencia
real i veritable, que encara que invisible en
nostre" actual estat, ens consta positivament
la seva existencia, que's demostra amb argu-'
ments irresistibles. L'ordre summo de la Be
ilesa, el-món de la idealitat, el regne de la
un

estat

perfecció, l'harmonía infinita, la justicia i l'a
la delicia im.pertorbable, la
mor absoiuts,
llum inextingible que fa diáfana la existencia, és, segons Sant Pan, no una composi
ció imaginativa, sinó una realitat, la realitat
rnajor ; no una representació transitoria en
la escena de la fantasía humana, sinó la exis
tencia absoluta, i font de tata la existencia.
I lo que Sant Pau din per experiencia propia,
perque ho -vegé en extasis sublirns -I- per di
vina reveIació, abans, a sa manera, ho havía
ensenyat Plató amb la intuició de la seva al
tíssima intel-ligencia : el món és una ombra
de la bellesa infinita. I Sant Tomás (1) re
lata la doctrina dels grans filosops de rantigúitat, coincidint tots ells, amb més o
menys correcció, en qué la beliesa mondana
té una procedencia divina.
Per aixe) deja Plató que la poesía estava

plena d'enigmes. I, en efecte, contemplant
la poesía i l'art deis diferents pobles, veiem
com el diví, amb més o menys puresa, és la
ilum que alça la manifestació estetica de la
bellesa per dessobre la comuna vulgaritat
mondana : i com Den és la realitat realíssima i la Vida essencial, les obres humanes,
que anomenem artístiques, irradien una re
plandor de vida. Sens dupte, volía din lo ma
teix que jo ara estic dient, aquell gran crític
i filoso') positivista qui feia consistir la be
ilesa artística de les coses en que tinguessin
carácter, perque el carácter és la concreta
ci& de la vida. Veritablement la revelació
divina completa la ciencia humana. Ella ens
ensenya que la Fe és el principi de la vida
sobrenatural, i la Fe junta amb Den la nos
tra intel-ligencia, li obra l'horitzó de l'Infi
nit, i aleshores la vida agafa una intensitat
superior que la fa prevaler. Per aix6 la

terra

O)

Comm.
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fa _immortals; i aixís cóm dejen
ens
d'aquel): místic -personatge que tót lo -que
Fe

tocaya

ho convertía en or; la Fe tot ho im
j enš :reVela un ordre: en les co

friortialitza;

es, superior, una: harmonía Universal, una
sublimitat de vida que coménça en Deu-, i la
universalitát deis .sers áleshores és,
poesía, sinó la rnateixa poesía essenrial
Viverita. ES la poesía de la realitat.
Per aix43 amb la difusió de la fe yingné
la difuSió dé la poesía, que ja no Podía-ca
bre en eis motllos j en-les formes per ele
gants que fossin de l'antic art literari;. el vi
novell de l'Eyangeli revená el bot vell,
el món quedá iriundat d'amor, predicant els
APóstOls que sense amor no hi havía vida.
Plató (1) ja eqt.iiparava la poesía i l'amor ;
i poesía, amor i vida se identifiquen, en tots
éls'tránsits de l'exiStencia humana, dins del
rristiániStne. Un criminal, un facinerós,
quán rebutjant el pecat se revesteix de la
gracia cristiana, se transforma •eií un ser
ideal, que'pot ésset i ha•sign't l'heroe d'un
poema Es tanta la força éstéticaile la gra
cia de la conversió, que en ella fins el pe-,
cat cOntribueix a la bellesa, i aixís és :que a
María Magdalena, senáe
estant
gloriosa en el cel, li diem encara la Santa
Pecadora. I din Sant Agustí quel .misteni
de la permissió del pecat en- el -món, s'ex
plica perqul se 'l fa contribuir aix4 a la Be
lleSa i a la Gloria infinita. La mort qué és
una. corrupció i una disoluCió, tractada amb
él pinzelI d'un pintor cristiá genial, o amb
l'escarpen d'un esculptor insigne, ha sigut
tema
d'obres admirables, que produeixen
una
noble i puríssirna.-emoci6 estetica. De
manera que la gra.cia cristiana té una força
infinitament superior a la gracia hel-lénica;
dista la gracia- hel-lenica de la gracia cris
tiana com la -terra dista del cel. Per aix6
Sant ,Pau amb la penettant espasa de l'es
Perit cristiá, que ell diu que's fica fins a
"

-

la, juntura de

tesperit

de la carn, desfeu

aquelles belles il-lusions, que
eda
i desvanescudes a l'influix de
l'infinita harrnonía de la realitat cristiana,
que posseeix una gracia vivificant.
hi
ha escena de la vida, no' hi há situació hu
totes

ren

-

-

mortes

mana, no hi
rnoment de la nostra exis
tencia per insignifica:nt que sia, que sota
l'influencia vivificant i liuminosa de la Fe
no's revesteixi d'una dignitat poetica ; per
que la fe perfecta, segons la doctrina cate:s.,.

pensa eterna:

perque

tant simple revesteix

simplement
(i)

un

aquest arte
bellesa infinita, és

aleshores

una

arte diví,

Convivium, pág. (532

un

acte

d'amor

;

i

ibid.

imperat per un amor pur i desin
teressat, espiritual,_ encara que sia en l'or
dre natural de.les coses,-resplarideix dé be
Ilesa, i per aixó en el genesis de l'obra ar
tística, sempre hi conCorre _l'amor, a lo
tot' acte

-

cant, com un aire vivificant, contribueix
mántenir la dignitat i Puresa de la nostra
vida popular.
De diferents punts de ,Catalunya, els qui
esteu aquí reunitá, haveu vingút a Ripoll,
perque heu: sentit l'atracció d'aquest vene
tre
a

•

-

-

menys contrariar.

Dintre del cristianisme' práctic i sincer

rable

ha cap vulgaritat., tot,és lluminós, Per
que Jesús, nostre.dolcíssim senyor i reclemp
tor,. deja': jo só la llum del món; j tots
no

hi

vosaltres sabeu que la llum material deter-.
mina els efectes: artístics en les arts plás
tiques, i la llumlntel-lectual els de les arts
literaries, i que sense llum és impossible la
contemplació estética. El sagrat poeta he
bráic ja canti que tots participávem de la
llum del Verb etern per a consol i alegría
del nostre con. A les fosques tothoin está
trist; per aixe• de l'agnosticisme, que 'avui:
és de moda encara entre .la gent vanitosa,
no n'eixirá- una
poesía viable,
:
Vosaltres, els de la JoVentut Catblica de
la gran Ciutat, rica i abundant de plaers i
fastuositats, que sense -una direcció superior
porten él,materialisme de la vida, havéu sen
tit, per la llei del .contrast, la poesía de la
vida cristiana, aquesta poesía universal, sim
plei s.ubliin que té per actors molt Sovint els
hx-nils, de: la terra, aqUesta lluminoSa poesía
de la realitat al coStat de la qual les fic
cions i fáules més enginyoses queden fos
queS,-i que és com un crepúscol de la poe
sía eterna
per aixe,i haveu volgut ,venir
a
Ripoll a celebrar la poesía de la Fe.
Successor, encara que indigne, d'áquell.
Abat-Bisbe -qui en la portada d'aquest Mo
nastir, servint,li de ploma la.-croça com•
din el: poeta; deix.á
•

La-Biblia al con de Catalunya impresa,
‘present, paSsat i esdevenir del rn6n,

plón les gracies.
.Els poetes i Inúsícs han correspost al vos
tre convit i han' cantat la Fe, que junta 1:en-,
teniment de- l'horne ah-lb
i
reuneix als homes de- tot el inón, fent :del
nostre llinatge una
sola familia que amb
accents del con saluda al mateiX Pare qui
está en el
Que sempre la liuM penetrant
i consoladora, que éS Jesús, i son amor sens
límitá, regeixin el ritme: de la -vostra inspi:ració, o poetés i músics catalans!
hi podía tampoc faltar en aquesta efs
ta de pietat i de :poesía l'Orfe6 Catará. ES
l'Orfeó la veu sentimental de Catalunya, la
expre_ssió de lo, méS íntim del ncistre cor,
l'aroma de-la vida indígena, l'art autócten,
perque és com una emana:rió del nostre po
ble, de la riostra tradició, de les nostres
muntanyesi- d.els nostres rius, de nostres bos
ros, oliveres, Camps i vinyes, de les nostres
alegríes, de les nostres tristeses, de--les nos
tres esperances i de la nostra immortalitat.
Que Deu vo•s cc:inserid, estimats cantairés de
l'Orieó, la sanitat .de l'esperit, perque'ls vos
vos.ne

-

monastir,

compres

heu

com

a

Cata

lunya laJesta.de la Creu tenía son lloc pro
pi aquí on l'enarbolá Wifred, rebrot de

"

,

lica ha d'estar informada "de l'amor, i altor
1. gracia s6n una
mateixa cosa.- Per aixó lo
mes comú i vulgar sota l'influencia de la
gracia cristiana adquire-ix una sublim cate
goría. Un got d'aigua freSca que's dongui
-a un assedegat per amor, de Jesucrist, diu
la revelació divina que mereix una -recorn
_
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Constantí,
-

tots

dos

pobles; ha

pastors de

sentit vibrar en vostre -con la veu del
•nostre poeta, quan al cantar la desfeta de
veu

supersticions gentíliques que quedaven
serres pirenenques, pul-lulant el
misteri inexplicat:en 'forma de genis,.goges
fades entrels rnars de boira, en les glacé
res, cascates, llacs i coves,--apareixía la creu
les
en

aquestes

lluminosa :sostingurla per les mans dels
jois i'de guerrers en el .mateix principi de Ca
talunya, i presidía la gestació. del nostre, po«7.
ble, explicant el poeta com la lluni,, de la
creu redemptora dissipá la boira deis espe
rits, «coxui" el sol desfá: les- bromes, inaugu
rant-se un nou poblé que's caracteritza axnb
el rnot de clan i_catalá,. Claretat divina que
dóna seguretat, conço1; fermesa i fecundi
tá.t : Claretat divina qué és la poesía de la
realitat,..propia: deis pobles Práctics, .qui pos
seits de la fe cristiana fan. el -camí,mirant on
posen eIs peus, per?) guiats semPre per la
Ilum sobirána que condueix .els homes a la
vida -de l'immortalitat, que Çrist ens me
resqué clavat .en- el sant arbre de la Creu.
'La força Poetica:- de la fe érigendrant,
soStenint, engrandint i fent inimortal a Ca-'
talunya, la cantá el _poeta 'Verdaguer ; ell
cantá la Ilum dissipant les tenebres, la con
centrad:6" cristiana en les serrés pirinenques
que ,després devía expandir-se per l'Espa
nya oriental, portant
civilitza:ció que de,v-alla de. la: Créu,
des d'aquelles farre
nyes muntanyes als vergers de Valencia i de
Mallorca.- Totlaixó ho cantá_ el poeta Ver
daguer en 'el poema que dedicá. al Naixe
ment de Catálunya,-i jo no sé acabar aquest
parlament, sin6 recordant els versos amb:
qüe l'estimat poeta i amic fineix el seu. Poe
-

ma:
•

Puix Deu t'empeny, !oh Catalunya! avant.
Avant : per monts, per terra i mars no't pares,
:ja t'és petit per trono el Pirineu,
per" ésser gran avui te despertares
a l'ombra de la Creu.

C. 7.-.11b.2_ .1.TraecTns

Bucáliques

Les

de

Virgill

Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer 1 a la nostra Administració:
Preu: 2 pessetes

TE
.11715I.?3".1L,

GGreIntia

absolatt.

en_

W"`r-

tots eis obieetes

°

cIppnornía

en

ala- .p.tr-yeas
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nifestar-li que aquesta proposició de vosté és
l'acte més positiu de regionalisme valenciá
que s'ha realitzat fins ara.
Estic segur. de que la implantació de la
institució cultural que voste patrocina será
de resultats meravellosos per al despertar in
tel-lectual 1 patribtic de les terres valencia

L Institut MEstudís Valencíans
la

Díputació de Valencia

El movim.ent de regeneració nacional ini
ciat a Catalun.ya, troba ressó en la regió va
lenciana.
Un en.amorat de la seva terra, una perso
nalitat il-lustre, don Joan Pérez Lucía, di
putat provincial i director del ben reputat
confrare La Voz de Valencia, desde aque
lla Diputació ha plan.tejat un problema de la
majar trascendencia per a la cultura valen
ciana. Els diu, als seus paisans, que no s'ha
d'esperar tot de la munificencia de l'Estat,
sinó que han d'ésser les regions, les ciutats
i les corporacions les que, per iniciative4
propies; han d'impulsar la marxa del país
per les víes de son perfeccionament.

conreuar

;

els interessos morals de ca,rác

que les poques persones que allí

te

artístics i de cultura que els valen
cians hauríen de descubrir, estudiar i difon
dre amb patriótica emulació ; que l'activa
perseverant Diputació de Barcelona amb
son Institut d'Estudis Catalans, l'Estat fran
cés amb sa Escoia d'Alts Estudis i l'Escola
de Atenes i altres organismes seniblants de

lolbgics,

Anglaterra, Alemanya, Bélgica, Italia i al
paissos confirmen aquesta necessitat.Diu que a ningú com a aquella Diputació
"Ji pertoca l'iniciativa de tan.t interessant i
trascendental assumpte procurant la creació
d'un centre de crítica, investigació i difusió
científiques aue, descobrint el passat gloriós
d'aquella regí& la faci digna del present
tres

l'organitzi

per al

pervindre.

Declara que la joventut valenciana, que
tantes mostres -té donades de brillant imagi
nació i viu ingeni, agrairá á la Diputació
aqueixa iniciativa.
Indica que fins hi ha un edifici de brillant
historia per a instal-lar-hi el nou centre de
cultura : el que fou Palau de la Gen.erali
tat Valenciana i que fins ara ha ocupat l'Au
dien.cia. Cap lloc més apropósit, diu, quels
«Estudis Daurats», obra admirable del Re
naixements, on, sota d'aquells enteixinats, éls
benemérits diputats de la Generalitat defen
saren ses

més de

llibertats i fonamentaren durant
segles la personalitat valencia

tres

11 O y II It
Rambla deis

Estudia, núm. 8

tot

-

Aquesta entitat valencianista ha dirigit al
de la Diputació provincial de Va
lencia aquesta comunicació :
«Excm. Sr. :
Esta societat d'amadors de les glories va
lencianes, que ha sigut fundada per a fo
mentar i acaronar tots els pensaments, tots

els proiectes, totes_ les obres que serveix-quen per a honrar a Valencia, ha acordat en'
la sessió celebrada ahir per la seua junta di
rectiva endreçar este Missatje a V. E. peri
que fora éxpresió del viu entusiasme que ha
prodúit entrels socis de «Lo Rat Penat» Ja'

oportunísima i sabia proposició presentada
per lo diputat D. Joan Pérez Lucía en la

sessió celebrada per eixa excel-lentíssima
Corporació lo dia 9 del actual.
Es una necessitat urgentíssima en Valen
cia la fundació d'algun Centre des del qual
se difundixca la llum de la cultura en tote
els ordens, i particularment en lo que per
tany i la literatura, art i historia regionals..
La apatía i l'endormiscament que impe
ren en la nostra ciutat en tot quant suponga
estüdi serio. i fort moviment cultural, es pre
cis que desapareguen, i es principalment a
la Diputació a la que pertoca la gloria de
tant nobles iniciatives.

disposar

per

cómpte

seu

investi

els arxius, biblioteques nacionals
i estrangeres, aportar copies, etc., etc.
Tercera. Aquest Centre, al qual se re

gacions

en

goneixerá tata l'in.dependencia necessaria
per a complir sa elevada missió, tindrá ple
na capacitat jurídica, se dividirá en„ tantes
seccions com exigeixi son desenrotllo, i es
regirá arnb els estatuts i reglament formats
per- una comissió designada per la Diputa
ció i que quedará facultada per a associar
al sea Concell les persones perites que no
Meni.

Quarta. Bon punt desallotgin la casa de
la Diputació les Audiencies territorial i pro
vincial per son trasllat al Palau de la Dúa
na, la Corporació provincial s'incautará de
l'edifici, i en les dependencies més adequa
des instalará el Centre de Cultura Valen
-

ciana.
Valencia 9 de julio' de 1913.—Joan Pé
rez Lucia.—Als efectes de presentar la pro
posició.—Antoni Colomer, Caries Hernán
dez.»
El senyor Cambó"
l'Insulta d'Esludis Valencians

«Senyor don

Joan Pérez Lucía.
Havent tingut conei
xement de la iniciativa de vostl proposant a
aqueixa Diputació provincial la creació d'un
Centre de Cultura valenciana, m'és grat ma
Molt

senyor

meu :

Cada tarda Venced
El Saló Inés

elegant

felicitació més entusiástica
son
afectíssim—Francesc

president

so
la Joventut, preparant-la per a les lluites
cials i intel-lectuals que avui són les que'S
disputen el pervindre dels pobles.
-Per tots aquests motius demana a la Di
putació que aprovi les bases següents
«Primera. Se crea per la Diputació un
Centre de Cultura Valenciana, que tindrá
per objecte el realitzar la superior investiga
ció científica en tots els ordres de la cultura
general, i en especial de la valenciana.
Segona. Sens perjudici d'altres medís ade
quats, procurará no obstant el Centre la for
rnació d'una biblioteca regional i la publi
cáció de quants treballs científics i literaris
cregui conduents a -sos alts fins mitjançant
labor directa deis propis membres del Cen
tre, o -acceptant iniciatives externes, amb la

facultat de

a

El «Raí Penal»

-

nen

-

meya

i l'Instituí d'Estudis Valencians

•

general i col-lectiu ; que'l progrés de la
riquesa i de la ciencia exigeixen un major
impuls en la vida moral i material, i una re
constitució de la personalitat valenciana per
poderoses raons científiques, polítiques i so
interés per la cultura es troben manca
des de medis ; que no hi ha biblioteques, ni
laboratoris, ni esperança de que l'Estat fa
ciliti medís de fomentar-los ; que així no
hi ha cultura possible ; que, com poble ven
çut, han de mirar-se com investigadors es
tranys hi van a descubrir els seus tresors fi

Rebi la
i mani en
Cambó.»

on

les prerrogatives de la Corona.
tant :
Fa. observar que avui no aspiren a
Diputació,
que
és
la
amb
qué
n'hi ha prou
va
la més genuina representació del poble
lenciá, que pot, per medi del llaç germaní
vol de la Mancomunitat, acoblar totes les
aspiracions de la regió cridant a un concert
restants
de voluntatA i d'interessos a les dues
provincies germanes, procuri la formació de

ter

cials

;

totes

Per aquest motiu Jia presentat a aquella
Diputació una proposició meritíssima, en la
qual diu que aqueixa corporació és la que
deu

nes.

em
hi reuníen estaments, enviaven
militar
del
defensa
baixades, procuraven la
territori, celebraven Corts i assumíen quasi
na

Agost 1913

Així ho han entés altres Diputacions que
preocupen fondament deis grans proble
mes de cultura i funden institucions morals
e intei-Iectuals, que consideren com son més
preciat honor, i així espera esta societat que
es

,

obrará la Diputació valenciana, acullint i
dignísim
aprovant la .proposició de son
rnembre sinyor Pérez Lucía.
«Lo Rat Penat», societat d'amadors de
les glories valencianes, se creu en el deure
de suplicar a V. E. i a la Corporació que

dignament presidix, faça lo posible pera
que, quant antes, s'alce triumfant lo Centre
de Cultura i Estudis .valencians, _en l'antic
Palau de la Generalitat, dins del- que tin
gueren realitat moltes de les més grans pa
tant

de nostra historia regional.
Valencia tindría que lloar sempre la me
moria deis diputats que hauríen sigut els
inauguradors d'una era de cultura i gloria
per a nostra amadíssima regió.

gines

Lo que me complau
a V. E. molts anys.»

guarde

La Joventut Valencianisla de Barcelona

Aquesta entitat ha enviat al senyor don
Lucía, diputat provincial de la

Joan Pérez

a

la sortida deis teatres

de Barcelona per banquets

lunchs

Agost 1913

2

Diputació
licitant-lo

de Valencia, una comunicació fe
per la proposició presentada pel

«Senyor don Joan Pérez Lucía.
Senyor nostre
No per tardana

citat senyor encaminada a crear l'Institut
d'Estudis Valencians a Valencia, i al mateix
temps encoratjant-lo per a que continui la
valencianista.
seva tasca
Ha sortit cap a Valencia una comissió
de la Joventut portant una comunicació di

rigida

a

aquella Diputació, pregant-li

estu

•

tant

patriótica

campanya, i que

al trobar-se aquí s'enterá municiosament de
la fundació, organització i funcionament de
l'Institut d'Estudis Catalans.

Ja, ‘abans

de la

vingada

Barcelona del
senyor Pérez Lucía, hi havíen estat el dipu
tat senyor Serrano i el compta-dor, comis
sionats oficialment per la Diputació provin
cial valenciana, per a entrevistar-se amb el
a

la nostra Diputació, don Enric
Prat de la Riba.' i estudiar el problema de la
Mancomunitat Catalana, amb l'objecte de
préParar l'estudi i organització de la Man

president de

comunitat Valenciana.
La Voz de Valencia qualifica l'article de
missatge d'afecte i germanor, i diu que ells,
com a valencians, ho agraeixen amb tota
Més adhesions

-

Com a mostra de l'entusiasme que entre
la joventut valenciana que sent els ideals re
gionalistes ha produit, reproduim la següent
comunicació :

Valenciana».
Este grupo entusiaste pel valencianisme,
tal i Iconforme voste'l sent, en estos moments
decisius, se li oferix incondicionalment, co
ralment, esperançadament.
Ni cal digam que veem en voste a l'UN IC
home valenciá que seriament ha abordat lo
problema, l'obra santa que baix tan bons
tura

«La Voz dp Valencia»
Aquest nostre confrare copía en lloc pre
ferent un article de La Veu de Catalunya
sobre la proposta a aquella Diputáció pro
vincial de crear un Centre de Cultura Va
lenciana feta per D. Joan Pérez Lucía, que
temps enrera vingué a Barcelona a estudiar
el problema de la Mancomunitat, entrevistant-sé arrib- les personalitats més il-lustres

primer, donat
n'es

menys efusiva aquesta felicitació que, irifan
tada en lo més fons i sagrat deis nostres
cors, li enviem com pobra pi-ova de
mens júbil que herri sentit des que sabérem
lo patribtic acte realissat per voste en la Di
putació, aprop de l'obra maravellosa «Cul

díi amb interes les Mancomunitats i arribi
creació de l'Institut d'Es
a ésser un fet la
tudis Valencians.

que sostenen
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auspicis

per vosté comença.
De voste s. s.
El grupo «Foc i Flama».
.

•

El Debate, de Madrid, ha publicat un
solt amb el títol «Regionalismo sano », del
qual copiem ço que segueix :
«Nuestro distinguido amigo el diputado
provincial y director de La Voz de Valencia.,
don Juan Pérez Lucía, ha presentado a la

Diputación valenciana

proposición pi
aquella capital un
Centro de Cultura, donde especialmente se

diendo que

se

cree

una

en

atienda a cuanto pertenece a la literatura,
arte e historia regionales.
Esta idea, de un regionalismo sano y vi
gorizador, ha sido acogida con gran carino
por todos los amantes de Valencia, y muy
en particular por
la sociedad «Lo Rat-Pe
nat
que con tal motivo ha elevado un
Mensaje al presidente de la Diputación, ex
presando el vivo entusiasmo que les ha cau
sado la proposición del Sr. Pérez Lucía.
Nosotros votamos también don el senor
Pérez Lucia.
El resurgimiento de las literaturas regio
nales, el mayor incremento en todas las ma
nifestaciones de la vida de las regiones, han
de redundar positiva y fecundamente en pro
del bienestar de la Patria.»

el genre a realitzar,
del .dibuix ; aixe) s'ha obtingut per medí deis
consegüents estudis del natural, davant dels
exemplars vius de la flora i la fauna, que han
sigut escullits per l'alumne com a més apro
pósit pér al tema o l'arabésc que volía por
tar a cap. Després de l'estudi d'aquests ele
ments naturals, ha vingut l'adaptació a
la
composició i proporcions del dibuix. L'es
tilització ha pervingut d'aquesta supeditació,
heu's-aquí fet ja el bocet definitiu de la
roba decorada.
En els genres en que les materies a em
plear, han sigut el cotó, ha sigut filat a la
secció corresponent, el fil necessari per a
l'urdit i trames del dibuix, operació que ha
motivat una serie de cálcols i estudis dels
alumnes, que per ser vives han estat de gran

profit.

-

Escullit ja el teler en que havía d'execu
tar-se el treball, se n'ha disposat la montura,
á dirant aquesta feina, tant apropbsit per
a
estudiar per peces menudes tots els- ele
ments de que un teler es compón, s'han anat
desenrotllant totes les .operacions del posat
en carta del
dibuix, aplicant-se, per al mi
llor efecte de contrasts i colors obscurs, tots
els lligaments necessaris per a obtenir el bell
efecte, la consistencia del genre i dibuix es
cullit. L'alumne,- d'aquesta manera, ha po

gut fer gala de tota la part de lligats estu
diada, i -han analitzat quasi tots ells en bona
part de les mostres, de qualitats diverses,
que durant el

Jacquards,

14Escola Industrial

en va que hem intervingut en tots
per a que al voltant de les máquines
de teixir s'hi formés un caliu d'art que, alho
ra que constituís una
nova font de riquesa
per al nostre país, devingués un ofici noble
la col-laboració deis nostres artistes en la
decoració de les estofes.
Tots sabem lo molt que pot fer-se en la
decoració deis teíxits, degut als mil usos di
ferents a que s'apliquen, i, sobretot, al canvi
conrinu de mostres que'l mercat demana. Es
cert que un bon estol d'artistes ha fet ja en

No és

-sentits,

nosaltres campanyes brillantíssimes en
aquest sentít ; mes, com que les coses cami
nen i els afanys creixen, les competencies
vénen, i els temps nous amb les despeses no
ves, demanen gent nova, heu's-aquí l'Escola

tre

preparant

constantment

els elements que

as

segurin aquesta continua movimentació, pro
curant posar els nostres teixidors al costat
d'altres treballadors de fóra (per cert infe
riors a nosaltres en algunes coses') i encami
nant a la recerca de nous motius i maneres

aplicables a alguns deis innombrables usos
que el teiyador s'aplica.
No cal que us digui que essent la nostra
aula precisament dedicada a la ensenyança
de-l'art en el teixit, hem escullit per a posar
en práctica els nostres estudis els procedi
ments que podíen donar-nos més camp per
córrer, i d'aquesta manera empenyer i inter
venir en totes les llargues operacions de téc
a

nica

a

que deu ésser

sotrnesa tota

producció

textil.
Per
rietats

a

portar

a

terme

cada

d'aquests teixits d'art,

una

de les va
presen

se vos

la resolució totes les innombrables
de l'ofici, i de tal manera cal re
soldré-les, que l'haver col-laborat en totes
elles, dóna al que treballa una amplitut de
punt§ de vista, un camp d'operacions vas

tarán

passát

per les

seves

Apresa la manera de picar cartrons, i de
llegir-los en els aparells propietat de l'Esco
la, i després d'haver-se fet un bon nombre
d'assatjos en diverses montures, per a estal
viar un temps que era preciós per altres es
tudis, els picats i llegits que havíen de fer-se
per a completar la feina, s'han fet fer en els
mateixos llocs dedicats a tals especialitats
de la textilería, on concorren totes les a
brigues, car, a pesar del gran nombre d'in
dustrials que hi ha a Catalunya, pot dir-se
que aquesta feina és acaparada per tres o
quatre petits tallers, que, donada la seva úni
especialitat, fan aquesta feina amb rela
ca

funcionen

a

han

tiva velocitat.
No cal dir que la visita a aquests tallers
és una de les més interessants a fer, car els

De la P'rennisa

Els tebrits

curs

•

mans.

a

operacions

tíssim d'experiencies a repetir.
Les teles que han sortit deis telers de l'Es
cola, aquest any, han sigut per als noStres
estudis un exemple viu, de tota la part teó
rica estudiada durant tres anys. Imagin.eu

com
sense

les orgues mecániques, no
l'enorme restallera de car

trons.

El temps que dura aquesta operació, és
de frisança per a l'alumne que té la seva
obra a picar ; empero, com que está alesho
colors de
res ocupat en tenyir els dfferents
que's composaven els urdits i les trames del
seu dibuix, l'ansietat s'esvaeix en la recercá
d'uns altres resultats ; no tota, pero, fins que
arriba l'hora de veure apareixer sots els mo
viments rítmics de la

máquina (aquest

és

l'anel suprem) aquella forma que l'alumne
ha anat conreuant durant tant de temps en
tots sentits.
No cal que us conti el daIit que hi ha en
el laboratori de química, a l'escullir els co
larants que donguin resultats millors, que
siguin fixo- s, que resisteixin a la llum,. etcé
tera. Darrera aquestes segueixen les proves
deis colorants, per a tenyir els materials di
versos : la llana, el cotó o la seda, i per fi
aquesta feina efectuada, el fil passa a la sala
dels telers, i allí, l'alumne afanyós d'aven
çar en el seu treball, fa rodets de les troques,
omplena els canonets per a les diverses

llençadores.
Moment de delicia

o

d'enuig és el de

veu
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primer- pam de tela que s'ha pro
arriba l'instant de veure realitzat
en bé o
en mal
el resultat
llarg treball
de croquis, cálcols i bocets, en el que tantes
hores s'han ocupat. La delectan.ça millor de
tetes és la que trobem (segens en quins tei
xits) al fer proves de colors, canyiant les
llençadores, els efectes de quals canvis do
nen
sovint delicioses Combinacions, que
s'augmenten davant del goig dé veure" que's
poden treure bon nombre de mOstres dis-tintes sense cap altra molestia que el treball
(agradós per a l'alumne) de la prova de co
re

sortir el

jectat,

car

•

loracions.
Precisanient

curs d'art apli
d'una manera: espe
cial fer.desvetllar aquest instint, d.'harmonit
zar
i tonificar els diversos colorants que
entren en una- mostra, treient d'una ma,teixa
mostra la major quantitat possible d'efectes.
.Així, doncs, després d'u.n estudi depurat
de quisouna de les manipulacions, restudiant
veu arribada l'hora, del treball acomplert,
proveint-sel, adetnés, de tota aquesta cul
tura técnica, práctica i artística, d'una cul
tura més general, que recull en les visites
als museus o les grans industries de filatura
e abrigues de teixits especials i d'estam
pats, i,per fi a les tintoreríes i YabriqUes d'a
cabats que intereásen d.'una manera eápecia
líssima als futurs teixidors j estambadorS,
que surtin de l'escola.perfectament provelts
per a .fer caminar el seu ofici cap a la per:

cat

al teixit

en

el

n.ostre

procurem

fecció.

--

'.,Aquesta

és la manera com se porten a cap
Escola els estudis d'aquest art
industrial, procurant treure de cada estudiant
el set]." major esforç en la recerea i estudi de
quiscuna de les operacior4s, i fent tot-el tre
ball ámb el més. clar entusiasme, que---dec
dir-ho—és una dé les coses que donen el
resultat méS eficaç.
en

la

2
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n.ostra

L'ordenació pedagógica d'aquestes ense
de l'ofici, és el tot, car, en ella hl
deu predominar la llei natural de successió
nyances

deis treballs, que donen a totes les ense
nyances• (que devenen necessitat per a
lunme) una-forta i fructífera intensitat. D'a
quest bon ordre pervé un especial desig que
manté l'esperit de l'aluirine .en una tensió
constant, predisposant-lo a estudiar amb
gust, a recercar per son proDi impulá quis
cuna
de les coses que analitza fins a les se
ves lleis més profundes. Per altra part, una
industria -textil, o altra qualsevulga, té pre
cisarnent la garantía de la seva bona ense
nyança en el posseir al costat deis seus es
tudis tebrics-científics, bons tallers per a la

abans
on se porten a terme ço que
s'ha estudiat. Aixo, ja quasibé -podem dir
que ho posseim.
El nostre estudi de l'Art aplicat en el
teixit, se troba, doncs, situat al bell mig
de la brega de. les máquines que a-la fi han

práctica,

•

nostres amigues fidels, de les quals
mai més coniptem separar-nos. Al voltant
d'elles les nostres converses ,se barrejen so,
-Pre eis colorants i les, salfactures. Se parla
d'agulles, cartronp i jacquards, alhora que de
domaços i brocátells de Lió, de les belles
mostres que fan els altres paissos i de les.
que harí fet en l'historia, que -En- Folch es
tudía en' les conferencies que durant el. curS.
ens Ve donarit-.

devingut

Ens. plau d'una'-manera especial aquesta
barreja fagejadora de.-Ceses•-noves 'que s'a
prenen cada día a través les aules i les con
verses, convergint totes a un rnateix fi, car
elles veiern que mantindrán .viu .l'intel-lecte
i l'esperit dels homes qUe a aquesta noble
industria
FRANCESC

se

dediquin.

CANYELLAS 1- BALAGUERO

aplicat al
l'Éscola Industrial çl'e Barcelona.
(De la 'Página Artística de La Veu de Çalalunya).
Prófessor de l'aula d'Art

teixít

de

•

La ciankinicla do cals
Anib- motiu de:• haver donat aquests
dies noticia de la cianarnida com a des
tructora eficaç dé la cuscuta dels au
falsars, -son alguns elš amics que`ns han"
deManat que donguessim noticies del
qué sia la cianamida, per a-ensejar-ho en
los aufalsars atacats de la terrible plaga.
Se tracta d'un producte nitrogenat
modern. Fins avui es coneixíiii usaven
no mes que '1 hitrat de sosa
i
i sulfat
d amoniac, aquest per
terres
cultius necessitessen, aclobs nitro;7
genats de tardana i constantassimilació,
el nitrat de sosa quan convenía fer créi
cer rápidament
una plátita, per aix—ó`l
sulfat d'amoniac se colga amb els al
tres adobs juntament amb la llevor
fer la sembra ii nitrat
tirant7lo
a Peixam. Avui ja no són aqueixos dos
•

adióbar,

que'ls

productes nitrogenats els que emplea
l'Agricultur:a, sinó que n'hi han dos
d'altres, el nitrat de calç i la cianamida

Agost 1913

de calq, tots dos estrets de l'aire atmos
féric.
Segons conta En Barcia Trelles, el
nitrat de calç és un invent deis savis no
ruecs Birkeland i Eyde, els quals han

obtingut aquest

prod-ucte

nou

per rnedi

descarregues eléctriques sobre la com
binació del nitrogen de l'atmósfera ano.b
l'oxígen, obtenint
adob que és
el
mes soluble encara que'l nitrat de sosa,
e
peró el qual no's pot aplicar sino en
precís moment que's necessita fer
rápidament una planta.
de

un

nou

xer

Triomf també de la química moderna
i de la electricitat és la cianamida. El
professor Frank doctor Caro han ideat
un altre rnétode d'utilitzar aqueixa gran
riquesa que conté l'aire, métode que
consisteix en combinar per medi del forn
.eléctric a altes temperatures, el nitrogen
lliure‘ de l'atmósfera amb el carbur de
calç osenzillament amb una barreja de
carbó i de calç, Per aquest procediment
s'obté un compost nitroáenat nomenat
cianamida de calç
o
calcicianamida,
tarnbé c.:oneguda amb els noms de calç
nitrogen i calç nitrogenada.
La cianamida de calç conté:
,

20

a

per roo de nitrogen.
59 de calq, sia 40 o 42 de

21

56a

Ademes

cornposició

hi en
l'acid silícic quel
com d'acid fosfóric i algunes altres ma.teries.
S %avía vingut discutint molt, sobres
el valor fertilitzant de la cian.amida, sen
se -que fins ara s'hagués pogut establir
d'un modo incontestable quins són els
seus veritables efectes i els inconvenients
que practicament presentes. Mes, res
cents investigacions sernblen demostrar
que's tracta d'un exceLlent adob nitro
genat, al qual Ji está reservat un gran
tre lo

en

la llur

calci..

carbó, Pargila

-

pervindre.
La calcicianamida's descompón
baixa Pacció de la humitat

carbónic, transformant-se
cianamida i aquesta a la seua
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el qual es converteix aviat
mercés
a la intervenció de bac
nitrat,
en
teries especials que han sigut descober
Loehnis i Perotti, es a dir que`ls
tes per
rnicroorganismes que produeixen la ni
trificació de la cianamida son específics
els diferencien de les altres bacteries
nitrificadores fins avui conegudes.
La calcicianam ida sembla que no ser
veix més que per a les altres mitjana
rnent riques o molt riques de materia
orgánica, perqué segons han observat
els esmentats autors, les bacteries que
nitrifiquen dit adob, solzarnent poden
viure i desenrotllar-se en un medi ric
de humus. De aquí que per a les terres
arenoses i estérils, inadequades per a
les referides bacteries, la calcicianami
da no hi produeix bons efectes.
Quan la calcicianarnida s'humiteja,
perd una part del seu nitrogen en forma
de vapors amoniacals; per aqueixa raó,
aplicar mai superficialrnent
no s`ha de
sinó que hi ha necessitat d'enterrar-la i
fer-ho amb bastanta antelado a la sern
bra perque quan aquesta s practiqui,
la cianamida s'hagi transformat eficac
en

amoniac,

-

ment, puix del contrari podría pro
duir diciandiamida i altres substancies

-

tóxiques

per a les plantes i perjudicials
la germinació. Enterrant-la de 20
3o dies abans de sembrar, es dona

per
a

a

temps

a

qué

totes

aqueixes substancies

secundaries verinoses, se descomposin
tornant-se inofensives per als vegetals.
A Espanya no té gaire venda encara
la cianamida, peró és de creure que
aviat se desenrotIlará el seu comers, ja
que actualment es construeixen fabri
ques per a produir-ne a Italia, Suica,
Austria, Franca, Noruega i Estats Units
d'América, podent-hi comptar la que
está aixecant a Lleida la Societca Ibérica
del Azoe, de la qual no és avui hora de
dir la especialitat de adobs nitrogenats
que fabricará, per més que prometém
fer-ho oportunament, puix ha de merei
xe
la nostra atenció i l'entusiasme de
nostra agricultura, le que tant a dins de
casa s'aixequi una fábrica de
tanta im
portancia corn sembla que será la de
Lleida.

-

-

y. S. i B.
De 41_,o

Pla d'Urgell»

Inforrnació
Arytius de l'Infituf de CiencEes
El tercer vol-urna ara publicat, deis «Ar7.
xius de l'Institut de Ciencias, ve a conti
nuar la serie comen çada sota auspicis tant
gloriosos, de les publicacio-ns d aquesta see
ció de l'Institut d'Estudis Catalans.
Obre el volum servint-li de frontispici, el
retrat executat

en

gravat magníficament,

del difu.nt professor Fages, gloria de la Quí
mica catalana, rnort a Madrid en 1911 1 al
qual l'In.stitut de Ciencies ret homenatg.:e en.
aquesta publicació. Més endava,nt de la ma
teixa, en la secció de «Ressenya», un anide
del senyor Agell i Agell, del Laboratori de
l'Escola Industrial de Barcelona, dona una
noticia interessantíssima de la vida i prin
cipals treballs del professor Fage,s. Segueix
a la. noticia la llista
completa de les seves
publicacion.s. Aquest químic, fill de Tarra
gona, era conegudíssim a Franca i a Aloma
nya, on els «A nnales de Chimie Analyti
que», de París, i el «Physilzszlische u. Che
mische Zentralblatt», de Leipzig, schonora
ven reproduint els seus principals treballs.
Darreram.en_t, el seu tr?ball capdal sobre
«Els métodes indirectos de la Química Ana
havía sigut traduit integralment a
l'alemany pel Dr. Werner ilecklenburg i pu.blicat en la collecció de monografías cien
-tífiques que, sota la direcció del Dr: W. Hen,
professor de 1' Universitat de Breslau, vea la
lum_ a Sttutgart. Catedratie, de foja molts
-

anys, aaMadrid, el professor Fages, no obli
dava el país que l'havía vist néixer. i el se
-nyor Agell, qui fou son deixeble, ens consta,
del r_n_estre que la seva primera cura quoti
diana era recorrer la prerasa de Barcelona.
Catalunya tenía un deu_te contret -envers
aquesta curiosa figura de la seva ciencia 1
és l'Institu.t qui, en aouest número de sos
Arxius, ha sabut pagar-lo dignament.
En la secció oficial se conté al princid la
reproducció de l'acord general de l'Inst-itut,
relatiu a les normes ortog-ráfiques de la l'en
gua catalana. Acuestes normes no han- estat
encara aplicades en
el present recull, per
correspondre aquest tercer volum an el tom
dais «Arxius», destinat a ésser enquader
nat plegat, 1 dins del qual ha sem.blat pre
ferible no canviar el sistema. Mes, a partir
del próxim volum, les Normes serán integra
ruent aplicades i la Secció així ho adver
teix.
Un altre document importantíssim se con
té en aquesta Seeció oficial. Es la ponencia,
que sobre la pnblicació d'una «Fauna Mala
cológica de Cata,lunya», han redactat els
rnembres de l'Instiant, senyors Bofill i Plehot
1 Eligen' d'Ors. Continuant el corn_ençat respecte a la Flora, l'Institut seha volgut em
pendre un treball análeg, sintétic i complot
respecte la Fauna, les monografíes de la
canal an.irá,n apareixen.t a mida que puga, re
cullir se el material neeessari. «Així—escriu
aquella Ponencia
sus acostarem a l'ideal
•
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que senyalávera, en la nostra anterior P°
Renda sobre aquella publicaeió: a conéixer
els elements n.aturals de la riostra terra,, tant
per a obtenir al:ab aixó el fi desinteressat
que persegueix tota reeerea e entífica, eom
per a arribar a que tothom, al n.ostre país,
sia, informat de les riqueses que atresora,
que demá, poden obrir caraps mag,nífics, tant
a
les seves energíes d'esperit, com en les
afirmacions de sa personalitat propia, com,
per fi, a la tova activitat económica en ge
neral.»
Aquets estudis monográfics començarán
psi de les conxes 1 molusco del nostre
país, estudi que scha encarregat a persones
competentíssimes dins la riostra ciencia, eom
és
lustre naturalista don Artur Bofill i
Poch, director del Museu Martorell, de Bar
celona, al qual s'ha ajuntat com a col-labo
radar un altre naturalista competen.tíssira
també en aquets treballs, el doctor don Ma
nuel de Chía, de Vilassar de Mar. La publi
caciós fará en faseicles, contenint cada un
una reproducció fotográfica de les especies
detentes en ell. Els treballs de 1 edició del
primer fasciele ja han començat.
Tres monografíes d autor catalá se conte
ner" en aquest volara La primera és deguda
a don Esteve Terrades, de
l'Institu_t, trae
tant «Del moviment estacionan i d'una cor
da», i ve a constituir com una continuació
del treball sobre «El moviment pertorbat
d'una eorda», insertat en el primer volum,
qu_e's publicá a les darreríes de 1911- L'idea
fonamental de aquest segón treball del se
nyor Terrados fou presentada el passat estiu
al Congrés de Matemátics, celebrat a Cana
bridge, en 1912, on son autor va assistir en
representació del nostre Institut de Ciencies.
Altra de les rn_onografíes que's publiquen
ara és dé carácter microbiológic.
Es un es
tudi sobre «L'Inmunitat de la opsbnica»,
degut al doctor don Joan Darder, de la Fa
cultat de Medicina de Barcelona. i documen
tat amb gran copia de croquis i gráfiques.
Segu_eix an aquest estudi una nota del doc
tor González, del Laboratóri Municipal del
Pare, sobre «Un non procediment per a la
diferenciació del <BacilJum tiphosum i del
Bdcterium coli commic», en que's detallen
els avantatges del rnétode de 1-autor sobre
el método de Petruschkv, gen.eralment se
gui t en el s Laboratoris. IPlustren aquest ar
ticle dues planxes en color.
La part naés considerable del volum va
constituida per una extensa monografía zoo
lógica, la «Sinopsis de los Ascalafidos» del
P. Longinos Navás. de Saragossa. A.quest
estudi de més de 100' pagines 1 en el qual se
descriue.n n_n.és de 200 especies, és d'una alta
actualitat científica. Bastará dir perqué es
comprengui el moderníssim de les donados
que conté aquest treball que s`hi han in
elós especies noves, descobertes en el curs
de l'hivern passat, especialment al Congo
belga i al Congo francés.
Dins la secció de «RessenYa» se termina
en aquest volum un estudi de don Pere Co
rominas, de l'Institut, <Sobre el pensament
filosófic del jueus espanyols a l'Edat Mitja».
on, amb motiu de la pu_blicació del segórt
volum de la «Historia de la Filosofía espa
nyola» del senyor Bonilla Sanmartín i d'al
tres recentes pu.blicacions sobre l'antic pen
sament semític, s insisteix, sobre tot, en el
paper jugat, dins la cultura, pels ju.eus ca
ta lans.
El volumen se termina per una nota bi
bliográfica den R Turró, sobre'l llibre «His
toria contem.porania dels moviments nacio
nalistes» de A. Rovira Virgili i una recen.sió
del treball publicat per Cabrera i Moles ala
«Anales de la Sociedad espanola de Física
y Química» sobre magneotoqu.ímica dele
compostos electrics.
Dotze superbes planxes i multítut de gra
vate decoren el volum, executats amb aque
lla perfecció a qué`ns tenen avesats ele tre
ba,lls de l'Intitut. La primera, el retrat del
Prof. Fages, que, segons hera dit fa de fron
tispic-i, és obra de la casa Thomas, de Bar
celona. Les referente als Ascalafids, proce
deiz:en de la litografía Marín, de Saragossa,
essent de la casa «La Cruz», de Saragossa,
ele dissenys que H-lustren el tet del mateix
treball Les 9 gráfiques i 31 figures de l'estu
di del doctor Darder, així com les planyes
de la nota del doctor G-onzález, són obra de
Ja casa Henrich, de Barcelona la qual ha
curat tam.bé l'estampa,ció del teTz.t.
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OBJECTES D'ART

DE

191BDRILLAS

ORO

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

Combate eficazmente la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía dé
xigir siempre en cada frasco la finita y rúbrica del Dr. Llorach, con el es
udo ciazarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
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