UNYA
REVISTA SETMANAL
rfivntanoz, 12,tr=.• 22.

DItmeto sol, 25 cti2 any

Any VII
•

O

ptes.; ttlin. 3 Mes. 7.19tramge2, 15

P alk/v

-

Barcelona 8 Nevembre de 1913

Núm. 314

DEL.

SUMARI
La

LA NOSA

!losa.

Da feota

vitetericem,

per JOSEP LLEO

Ele ascendente den Torres-oZzr,
•

X~.-A

Ezzdald Durán

La For9a de

l'Zneenelbilltat,

per G..

FERRERO.
Una exeureló
l'una.

'irallait al cla.'r de

a

ata.Pau.

Querait,

per

CARLES _DE MONTGOI.

primer, Congrée d'
Ceta
Catai-anya, per MARTÍ CAsANovAs,

Ppimer ConoTrés

Catalunya.
l'Art.

Crlet21.

°fiel eepirltnel de

(Acabará).

nevlieor.

-

Comedia

Nieo/ai V. G ()gol.

en

cine ocies de

(Trad. C. R. B.)

,De la premsa
Ante

el

emligMte nalitleo,

per

G.A.-

31311/EL ÁLJMAR.
Cae el _senor Aitarnfra9 per RAMIRO
DE

tant

hi ha

irnrnoral
res

tint

davant la

com

infecundo

Podi. Fa alguns anys que viu al

com

politica barcelonina

una

confabulació d'impotencies —que s'ano
Dretes—sense més contingut que
l'odia 1 l'espectacle incivil i fonarnental
ment anti-religiós i anti-patriótic d'a
quest escarnot sense crédit ni esperança
mereix una condenina explícita de tots
els grans interessos socials.
Llur ignorancia grollera del fet polí
tic com tarribé llur desig de fer-se amb un
reclam que els dongui els seguidors que
rnenen

per JOSEP MARÍA DE SAGARRA.

E!

res

no

rnarge de la

Cía, per MANUEL BRUNET.
b.›Pci

No hi ha

potencia,

NAR,T.

35.11EZTU•

Zinforinació
eieCangrées ZepanyoldeGeo.
grafIn Colonial

PZerenntil.

jamai

llur propia capacitat
conqueri
ría, ha fet que aquesta confabulació in
tentes suggerir a per tot l'idea que ella
té per contingut polític... el Dogma. En
llurs casinets, aquestes animes sórdides
i tristes s'han cregut, només que perqué
jugaven al billar amb capellans, que
podíen exercir les funcioris episcopals
de declaració de doctrina, exorcisrne
amenaça de les penes eternes. No's pot
imaginar un asserviment més gran de
la religió que el convertir-la en progra
ma pólític,elmaterialitzar-la i mutilar-la

fins a valdre-s'en d'exclussiva platafor
rnaunaminoría social insignificant. Viola
dors expressos del es sapientíssimes Nor
mes Pon.tificies, passegen pels carrers de
la Ciutat el Crist Crucificat cobert arn.b
mas
rétols de noms deis prostigiats; no
veuen el
sacrilegi de fer del fill de Deu
un home-sandwich
Es necessari, costi
el que costi; desarrelar sernblants cos
tums abominables que marquen l'in7
.

Asabm

ocDrAylz,

Obra,

guarible selvatgisme d'aquests catalans,
desnacionalitzats en el més pregón de
llur psicología.

nostre Drot per Unís de Peguen.,
extractados por

Prancese rlaspons

Zzüsaet,,s,do

lo dotrloa civt.11 do Pe=
guara anestat am.b lojuriGnrudoncie

tak

solarnent els sobirans inte
ressos religiosos els que pateixen de la
conducta inqualificable de la confabula
ció anomenada. de Dretes. Són totes les
correnties de la vida espontania i diver
sa. Aquests ma.laurats s'aturen da.vant
el més petit fenórnen de l'existencia,
no

son

cura

menor paraula i examinen
si porta o no l'etiqueta reli

giosa,

i encara de la religió islamitzada
que és la que ells conceben. O negadors
lamentables de la munificencia de Deu,
qui no áolament treu el bé del bé, sinó ad
huc del mal, per incomprensible Dotes
tat a Ell reservada! Neguen un atribut
de Deu, i neguen una serie immensa de
llicons históriques que afirmen que el
progrés i la renovació del món, i fins
tot la minoría moral, s'han fet en nart
arnb concursos extra-confessionals.
I com Ilurs rnigrades intenigencies
aoluntats rencunioses s'exasperen
cada vegada mes de l'abundor dé efica.cies i fecunditats que ells anomenen pa
ganes o apóstates, i noresrnenys lleven
en lora 'cl'ells riques ufanes conectivos,
la Hur agressivitat,. abans d'u.n cert

romanticisrne, tonerable cona a
vivencia, s'encanalla, s'enfanga;
escarnot

con.stitueix

penetrable
rnos

dels

Perqué

i odiós

nostres

tot

en

super
i Ilur

entrebanc im

un

l'admirable dro

destino.

aquest moviment,

mancat que és de

com a

comprensió política i

d'afirmació ideal,
és una cosa arnb la

no

és

qual

enemic, no
combat, amb

un

es

la qual es discuteix, amb la qual es pot
esperar transacció. No: en passades
coalicions poguerem admetre la petita
coadjuvant de Ilurs voto porque suscri
blen una part.del programa nostre, peró
Ilur manca d'espera eras ha paregut
sempre detestable; i passada la missió
de menut soport rnecánic que ello exerci
ren en dues eleccions (arnb excessiva re
com

novel_

glosüorá.s Givils9oupaoZegOZIS

amb

pensa) aquest roc inútil
vinents, és una pura

anants i

entre
nosa

els
que

destrueix.

es

sigui aviat,
haguessirn de parlar gaire més
d'aquesta gent insignificant, la nostra
ánima podría migrar-se un poc notnés
que de repetir Hura nona.
1 convé que la deatrucció

car

si
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amb cabells grisos,

paraules

La festa victoriosa

hora de treballar

sota

cobert.

Era festa. Moltes botigues closes, els
deserts.
Ja feia anys que's demanaven al govern.
que residía a una altra ciutat, terra endin
bones per a
tre del país,
unes llibertats
aquell Doble, i ara estaven a punt d'abas
tar-les. I per la alegría de la perseverança
tinguda i peraue el -fruit acabés de caure
de l'arbre, acordaren aplegar-se en una fes
ta de poble reial.
Arribant a una gran plaga he vist dos
casals de magestat, l'un de cara a l'altre, els
seus balcons, així com els de les altres ca
de banderes de
ses de la plaça, eren plens
mercats

partits que solen
tard en tard, sinó que

tots

"de

els

veure's de
ara

costat

els hornes de

cada una volíen que també hi fossin, en
'domaçant tot el volt de la plaga. I semblava
un. pati
de palau,amb un cel a sobre que
s'hi endevinava que'l mar no havía de ser
abaix, i en duia la sala
gaire Iluny,
bror en el respir Ileu i trenCat. La plaça se
ha

anat

pels

cobrint de g-ent, i

encara

en vessa

semblava que
afora d'ella la ciutat avui hagués de quedar
va

'deserta

carrers

sense

del voltant.

remors;

i les

converses

ma

teixes de Ia gentada a la blaça s'ensordíen
al topar-se amb la massa deis cossos.
Ha surtit el

corteig

del

prohoms

de l'un

'deis casals de majestat, per a entrar a l'al
tre,
el poble ha començat a palpitar amb
amor, perque aauells eren. els que havíen
treballat anys per les llibertats i els que de
rná. n'abastaríen el fruit pel bé de tots.
Sent els prohoms adins del casal, que par
lamentaven, abaix a la plaça i en els bal
terrats Crenellats de gentada que en
cons
s'hi ha fet una llarga espera,
cara creixía,
que les hores de la Seu \Teína hi quejen se

entre ells, repetía unes
digué últimament el prohom,

de la balconada estant, que
avui ja has cornplert la teva

necessitem ja't

et

Avui m'he imaginat viure en un poble
format per a les festes
redimit per l'es
perit d'elles. Justament arribava a la ciutat
en una d'aqueixes festes. Una tarde de tar
'dor clara i quieta al principi, després mogu
da una mica de l'oreig-. Banderes, domaços
i plomalls n'eren moguts.
Ja havía conegut en les cares que era fes
ta, sobretot en les que's vejen colrades d'un
altre cel, i en els cossos que marcaven un
ritme que no era ciutadá, i en els ciuta,dans
que, amb alegría i tot, semblava que la cla
ror
l'aire d'aquella hora els fés vergonya,•
perque de costum d'anys aquella era la seva

que

tornarem

eren :

«Poble,

Si derna
cridar». 1 s'hi

tasca.

a

sobre. I ni un ale de vent, fins
que al declinar la tarde, banderes i doma
ços han començat a dançar al pas d'un ven
tijol. Sería aquest el que faría caure la frui
ta madura de les bones llibertats ? Els de la

encisava i tornava a din-les amb ernoció,
confessant que era la festa més gran que
havía viscut mai. Com aquella ánima n'hi
havíen moltes. I en aquest misten, que fins

plaça hauríen respost que sí. Justament so
bre aquesta hora ha eixit a la balconada del
feien cos
casal un prohcim, que d'altres

con.eixien la llei de llibertats que es dema
naven, i que la significació batalladora de
les banderes 'desaparegués quedant-ne el co
lor 'de pura festai, i que tothom es mogués
deis vestits i de les idees separado
s'hi
veia la victoria de la festa pura, con
res,
vocada en pau per un fí gran, fins a fe/
oblidar a molts tot interes, per enlairat que

renes

a

silenciosos, i ell amb una veu esforçada
i poderosa que rebotía de part a part -so
bre la vall humana i els seus márgens, ha
donat compte deis primers acords de per
severança que acabaven de pendre els pro
homs, alentats per la presencia del poble
i en bé d'ell. I de les mils ánimes pendentes
tat

seva paraula se /l'ha aixecat una re
d'aplaudiments, i caDells saludant, i un

de la
mar

vol de mocadors blancs.

prohoms han tornat a entrar a una
sala del Casal,
afora ha quedat una nova
conversadora
i sense cap crit,
espera ferma,
Els

fins que des de la balconada

una

nov,a

veu

proclamat els darrers acords entre el
prohom
1:ánima n.ombrosa s'ha establert
ha

dé identitat. I havent-se
fet vespre en aquest punt els canelobres i
comises de llum deis dos palaus eren ence
sos
també, part de dins, la gran Ilumina
de

nou una

ignorants palpitessin

corts populars, els
prohorris, pel mig del poble, entre dos ren
gles de la guarda de cavan., han atravessat
la plaça per a tornar al casal d'on sorti
ren primerament. I poc després un deis pro
homs des de la balconada d'aquest s'ha des
pedit del poble, dient que uns quants deis
que s'havien aplegat aquella tarde en as
samblea, anaven a marxar desseguida a la
on

el rei i el

seus

ministres resi

i que diden al Parlament el que aca
baven de veure i el desig que significava ;

díen,

que ara tornessin ordenadament a la vida
acostumad_a.. Aquella veu, com cada vegada,
ressonava
amb una força i una pura 11u
nyanía com Ilençada en mig deis penyals
talment hagués d'arrivar
com si el seu eco
als darrers_de la

patria.

I el

poble,

com.

un

sol cor pantejant a temps, ha picat de mans.
I es vejen homes arn.b lagrimes de festa als
ulls, d'altres no sabíen bé quines eren les
cullir per-6 que se
llibertats que s'anaven
rien bones per rics i pobres; i d'altres ha
víen acudit a la festa encara Inés ignorants
potserl, ella els guanya.va el cor. Una dona

alhora amb els que

fos aquesta vegada ; i en els que s'en recor
'claven, l'interes era impersonal i generós.

gentada

Units amb la

que s'escampava

posada. I
el pervin.
'dre d'aquell poble que se'rn revelava en la

pels

carrers

he

tornat

entre mi m'entregava

imaginat

festa. He

la

a

meva

imaginar

a

que ni

aquelles

veus

ni

aquella presencia no les havíen enteses a la
Ilunyana cintat cortesana que aprova les
lleis, i que el fruit, quan el poble ja se'l
veia

les mans,

a

corrent

ria d'or de les sales.
I finides ja aquelles

altra ciutat

els

al arbre,

perque

ciutat

tra

tornava

a

migrar-se sospes
d'aquella al

els governants

cortesana

sal:den conviure amb

no

aquell poble. Pere, que ell, ni davant del
mancament de paraula, ni davant de la in
diferencia, no perdía la seva fe, ni, o bel
exemple la seva pau de les festes, i havía
acordat trasplantar la Festa a la ciutat 11u
nyana corn si fos a seguit de la que feien a
la ciutat pairal.
I
tat

,

la ciu
ministres un dia se
el fruit de l'arbre amb

quedaren arnb trobar-se plegats a
del rei i els

seus

.nyalat, per a fer caure
la seva presencia serena.
Cada familia, segons els seus cabals, ha
víen empres el pelegrinatge terna endins,
troç de ciutat a ciutat que eis
camí i sovint, d'anys i anys,
deuría ser
els"havía estat un mur. Mes aixe• s'acabaría,
salvant el

un

l'exércit de festa caminava a la con
questa de la ciutat cortesana. I havent de
del
manat audiencia al rei per a la tarda
Nadal,
dia senyaLat, que era als volts de
can

que aviat és vespre,

un

esverament corpre

ciutat, pero els mateixos armats que a
espessos claps la guardaven, per reprimir
los, s'havíen quedat encantats de la serena
presencia d'aquella gentada. I començá, a.
fins al palau, que el
corre la veu, i arribá
poble venía en se,
festa i no de rencor.
nía la

,rermamemrss

e
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n'estranyaven. I

a encesa de Hui-as, aple
placa d'armes, i vessant d'ella, so
ta el palau vigilat i daurat de 'luminaria
jnteriorment, el rei havía sortit a una bal
conada per a veure el poble sere demanant

se

gats

a

la

amb els ulls i amb la aciarnació festiva ; la
una magestat al davant de l'altra. D'abaix
estant de la placa els representants del
ble, i el rei del balcó estant s'establía

po
un

parlament.
I la

presencia

del poble havía fet

el fruit de l'arbre,
deturar

perque

poguessin

caure

rei, sen-se que'l

el

baixava

a
confondre's
gmb aquella magestat nova, sentint-se re
tornar de les ombres de mort. I per prime
ra vegada en el seu regnat veia sense núvols
el que era un Parlament.
I era que triomfava l'esperit de la Festa.
A la gent d'aquella ciutat els semblava un

somni que la
rra

i la

I

pogués

pau

franquesa

tant

595

tant

com

la

nica,

gue

la manya oculta.

com

miserables que duien preparats uns
Per a venjar-se de la Festa, al
trobar-snni adins se'ls havía fet un nus a la
gola i s'havien convertit eniluernats, corn
Sant Pau davant de la divina resplandor. I
uns
desarrelats que duien armes amagades

tre

uns

a engegar uns trets i
després poguer di
famar el poble, havíen cridat misericordia,
imposats per la visió de les dug,ues magestats
en festiva
conjunció.
I els més cegos recobraveri la
claretat,
els més
culpables s' amagaven clamant
perdó.

I

la victoria de la Festa perseverant

era

elle.

entre

JOSEP LLEONART.

podem

Aquí

ens

estudiat

una

hem

les celles, o hem
orig-ens de la cultu

cremat

mica,

ele

grega. i 'latina bé está aixó ; res tenim
sorpendre ni a endevinar en .1'época de
Phidias, perip ara de poc temps ença potser
ens haguern donat en excés a blasmar l'art
a

mig-eval. Es veritat que trobém amb els
.trecentistes i quatrecentistes una porció de
enemics i d'obres enemig-ues nostres, enca
ra

que

brir-hi

depurar

cense

.molt poguem desto

pots germans d'esperit ; pero res
pecte al desenrotiló _artístic deis segles XI
i XII he .m de -confessar que hi som injus
tos al admirar-ne no Inés que'l
valor típic
i_ la gracia arcaica de la rnateixa manera
que ens meravellem de l'infant qui prova
de parlar.
'no

.mirat, ne
historiaires

ben

quals

reía

cosa

A dir veritat

seguir

il

no

m'ha

pas per pas i

ció d'En

sigut possible

pas

tota

entera

Torres-García, peró

la produc

cada

vegada

fortuna m'ha ofert platxeri
aquest de contemplar alguna obra de
que

la

com
nos

pintor, sempre i al moment unes imat
amigues m'han tocat de l'espatila, i al
fer atenció, he reconegut tota una çorrúa
de personatges vivents en varis capitells i
;frontals d'art románic catalá, que veníen a
aconvoiar-se amb les figures d'En Torres
tre

ges

García. El claustre de Santa María de l'Es
tany, sobretot, amb llurs capitells de temes
evangelic i popular, vé sempre a assóciar
se'm a l'obra d'En Torres-García.
Arnb. aixb sol, ctec dir sincerament tot lo

posicions
xits

ne

trobem de ccipiades

bizantins, abundant-hi

una

deis tei

serie de

te

literaris que jo crec devíen éSser l'en
cant deis decadentistes d'aquel' ten-rps.
Al
tres esculptors de
temperarnent més sá, i Inés
mes-

indígena,

ens ofereixen—i sovint en el
teix monument—una gran varietat de

ma

te

populars-, com són •els mesos o qual
sevol ilegenda, que generalment eón trac
amb

gran sobrietat i

una

tenen

un

re

gust catalá inconfundible. A n'aquests me
refereixo jo al parlar deis gloriosos a scen
dents d'En Torres-García.

D'aquest pintor poden veure's algúns di
buixos—i, per no anar Iluny, no'm cal re
cordar més que les vinyetes de son "libre

que representa per mí En Torres-García, i
al mateix temps, penso que s'inclou en aixó
tot el judici que jo pugui aportar
en aauest

«Notes sobre Art», representant escenes
camperoles de tipo primitiu, escenes popu

lloc.

Ripoll

o

nostre

art

Algú entendrá, potser,
cia de cap
ges,

o

dencia

mena

que

no

bé malicii acás, que aquesta ascen
és rebuscada amb esforg. Jo puc as

segurar que sempre que he vist

García,
ta

una

té coheren

aquesta associació d'imat

un

Torres

he recordat haver gustat altra vol

sabor semblant, i al

momen.t

ja rri'ha

aparegut alguna figura o alguna escena vis
ta en algún
capitel' de l'onzena í dotzena
centuries.
Al referir-me a nostres artistes románics,
Parlo especialment deis mestres esculptors,
Perque és precisament en l'escuiptura on

hern
Els

de

cercar

pintors,

per

tot

el carácter de l'epoca.

raó de la serietat del iloc

on

devien emplacar llurs obres, teníen els
ternes més limitats: La decoració deis fron
tals

exigía

amb

composicions de tota mena ele elen-ients
de l'edifici. D'aquestes com

religiós i no
perrnetla que les eseenes populars-i. litera
ríes invadissen els
compartiments. En can
vi els
esculptors s'autoritzaven per omplir
que l'

arquitectónics

assunto

fós

han concedit

lars

les

com

figures,

en

alg-úns

románic.

vistes

a

l'Estany,

altre n-ionument de

amor

i

els haura

la cerámica grega

Que

preocupacions,

cense

ric-sentimental,
i el documental,

Cal avui

rau

sobretot fer

l'esculptura,

en

a_n

recordat ele dibtrixos de

jo,

no

obstant,

els hi he

nostre

pintor contemporani,

la mateixa l'orca estructural, el mateix

en

de
els

en

en

aQuest

cada.

re

període.

Pintors- i esculptors poden estudiar en
aquesta e.,poca la porció d'artistes que més

ajustadament han copiat la característica de
nostra nacionalitat.
Els primitius gre,cs i els imag-inaires romá
nics "deuen ser nostres rnestres insustituibles.
Entre nosaltres s'ha conseguit _amb. excel
lent acert Que les figures gregues parlessin
en catalá: en Torres-García les ha vist p.éi
Xer catalanes, Deró tenen amb les de l'I-Ie
lada una augusta próximitat espiritual.

Aquest és en síntesi l'efecte que'm suge
reixen moltes de les obres 'd'En Torres-Gar
cía, peró l'il-lustre crític D. Roman Jori,
director 'dele «Jueves artísticos» 'de «La Pu-.

aquests que

rit

que

i que auasi

gió té fes.omía propia

de recreació obrat per

ideológ-,ic,

notar

nos

segles XI i XII tenim personalitat propia
en la pintura i encara més propia i Inés no

blicidad»,
com

serenitat, una ma
igual transparencia d'espe

ta

oriental.
No cal que insisteixi en ponderar la sem
blança d'aqueixos valors que amb tot i estar
distanciats per un intermedi de set segles
han coincidit en una mateixa vitalitat espi
ritual. Pero si que val la pena .de fer notar

esculptura

rómá

nostre

de tradició genuina,ment catalana
Jo

tats, fastidiosament analítiques i miniaturís
tiques, per fortuna ele notem quasi només
Que en els temes literaris copiats
del teixit

l'immens valor de nostra

a

remarcar

en nos

tre art.

tots.

Certs defectes de realisme i altres nimie

al

l'excepcional esforç
pintor, senyala
principal valor d'aaueix esforç la fal

va

la mateixa

teixa alegría i

primitius poca

senyalar aon viu
la característica

sense

esperit i aon
l'art catala.
tre

table

que
ha

.

art, eis

cronológic, l'histo
.filiació o semblanca;

el de

més parentiu amb els nostres ima
ginaires primitius. La mateixa sobrietat en

lor

nostres

segurament

nostre

tre

trovat

en

de

La distribució de les

aspecte senzill, de g-ent

son

valla amb

Citades,
qualsevol

a

tenen

Inés que el valore

mes

tats

en
na

ra

la culpa els

Els ascengents den Torres-G

escrúpols
assaigs de les

incloure cense

cions l'atines.

crits de morí

per

que

els més ben orientats

crec

tant
estat

que.'" crític de «La Publicidad»',
sol ésser en ses apreciacions,

exacte
un

xic

injust

eval, al considerar-lo

arnb

nostre art

mig

producte d'in
fluen.cies. Si el Sr. Jori se complau en que
sigui En Torres-García el primer pintor que
ha párla.t en catalá, jo celebro poguer asso
ciar postre decorador com un
continuador
de nostres artistes rornánics
potser sigui
una
continuació inconscient la seva, peró
aixó no li llevaría importancia.
com

un

MANUEL BRUNET.
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: que és alt, quin blau
desert!.
pau del meu camí :
miro
aquesta
I
ha pas cap al món de tant obert,
no n'hi

I miro el cel

XOP A
plaist le séjour qu'on basty mesayeux,
Plus
Que des palais Romains le front audacieux,
l'ardoise fine:
Plus que le marbre dur me plaist
Plus mon Loyre Gaulois, que le Tibre Latin,
Plus mon petit Lyré, que le mont Palatin,
Et plus que Pa& marin la douceur angevine.
Joachim du Bellay. «Les Regrets», S. XXXL

—Ja ho

pelegrí,

el

veus

faig

Jo

ruta

ma

un

dematí lluent

tremola dins l'ull la terra pia
és dematí de ginesta i de vent,

;

te les diría
voltant.
de cor, i lo que miro pel

pié

selvatgería.

de

Veig una alosa que s'enfila i
jo II dic :—Escolta, aucell

respon:—Es

em

i sentí al cós
la

que

Jo

com

té per mí

terra

me'n puc

no

veig

va

cau,

que si
de

ern

plau volar,

Oh l'herba, l'herba que
jo no'n vui ni un brot.

un

ase

—On

Vui la terra ben llisa i ben pelada,
els óssos que hi són dintre ben quiets,
amb l'herba fressejanta i espigada
els morts no hi estan fets.

com

'de la vila al molí,
aixe) és la feina meya de
de cada dematí.
Si sabessis

com

tot

mon

?

va

agradant

tirany,

l'any,

l'amo aquest camí !

una

miqueta

més.

Trenco llavores per un corriol,
la calor ja em comença a afadigar

peró

me'n aconhorta l'oratjol,
veig un bou que Ilaura en un

quintar.

—Bon dia i bon treball, banya-riqué,
tot'hora llaurant el mateix trós,
a
benaurat el camp, que sempre té
l'enorme taca blanca del teu cbs I

o

remat

de

cases

La més gran de les

i

tres

és la meya, hi há

roses

deuen dormir-hi

encare

car

El sol hi bat i l'ornple d'alegría,
té ombres i racés,
jo sempre'l veig igual, pró cada dia
me

quin

cm

repós de l'altre vida,
cada Sant portará en els ulls lluents
la gracia i la claror de la florida
del camp que trepitja entrels vivents.

tenen

cases

als

foranes

les germanes,

per obrir llurs finestrons.

segons la

ten-a

surten

i que porten verdures al

amb la fresca,

sento

perque

una

gran

alegría

m.eu

camí

no

com

en

el

Com m'és plaent la
tinc

or

que Deu li

lii han abrulls.

pródiga masía,

i porpra al batarell deis ulls.

tant

dintre

I

meu,

veig
i

totes

tot

tant

les coses
viu, tant ciar,

que penso lo mateix que les
com

el bou i l'ase del

dat.

terra, ta

mirada porta

la emprempta que no's borra ni difón.

escoltin les cantades,
veurán flotar dins l'aire transparent,
I els

pobles

repbs

vora

que

te

de les hores

passades

la flama del tió roent.

I

tu

també

a

la pau de l'altra vida

hi portarás la pau de ton quintar,
preferida,
els jocs amb ta germana
l'ull de la

mare

que

us

aloses,
quintar.

va

vigilar ;

el dançar am.b les noies Ileugeres,
la pua d'amor a les nits,
cabelleres
tot aquell perfum de
que eternarrient ha de

Sento la terral

hagi

mercat ;

els goços qui de bon matí fan gresca
que som als temps de la caló i del blat
Jo

cara,

tú, que ets fill d'una niçaga forta,
ja pots corre i rodar per tot el món,

el
que

la

Les viudes que durán les mans plegades
veurás coin els hi fan la propia ole;
del blat que van pastar, de les tornades
que els pobres recollíen al sarró.

que de la

ja és llevat, que tots els dies
al primer raig de llum salta del llit.
Veig donzelles i velles mustíes,
tornant de missa pel.camí petit.
carreters

a

balcons,

El pare

Els

coló

un

conreus,

vert i blanc d'un bé de Deu de sol,
i quina escampadiça tinc als peus I

tranquila

sempre

pujol I

tot

Alegre i ple de joventut,
encar la són s'ageu damunt la vila
ton treball desfá, la quietut !

faig

diu:—«Aquesta gracia de la terra,
creguis
que amb la mort hagi acabat,
no
ni resti sois amb la carnal desferra,
que és pervinguda a la immortalitat
I

que el Sol segons els punts és mes soptat,
i a una la fa bruna, a l'altre clara,

II

O

resignat.

—Bon home,

tant

en

Cada verge tindrá

A la fi he arribat sobre'l

aixelebra.da,
aixecant-se pel sembrat,

tant dematí, bestia

contacte

En el

suaument per la collada

vas

fi,

perfum,

estar.

igual que un blau desert,
desseguida el camp humit,

caient i

has de fer-nos

tu

havía jo acabat de dir,
trerriolava del pit fins al pregón,
i una altre veu més clara vaig sentir,
com si vingués d'un altre món.
I

té mai

no

mort !

1

[tot,

Piula la alosa

munta

quintar

—On vas, enterramorts, tant dematí ?
—Allí amb els morts que l'herba ho cobreix

amb les formigues i arab el tou del vert,
que em dona frescó al pit.—

tot

rneu

una

cantar l'enterramorts.

sento

el cel

anyoro

el

carnal desferra

l'hora de la

a

ton

fins

-Escolto, i per la pendent

de pau,

caient la llum,

tant

depressa

nostra

companyía,
tebi, humit i dolç,
que siguem lo que fórem un día,
mica de cendres i de polç.

amb

El bou remuga mansament,
i s'omple'l nas deis aíres forts.

córn és que muntes tant ardidarnent,
i fins sembles del cel la enamorada,
peró baixes depressa, com si el vent
et
ferís d'un.a revolada ?
1 ella

pia,

es

terra

qui

recullirás
O terra,

ben dret i ben

de romaní I

Sento la sang que'm puja de la terra
va pujant fin.s enardir-me'l cor.
O terra,

passant i repassant,
les passes que jo faig

Peró no
dolça i passadora de llaurar ?
canviaría;
Per cap terra del món la
trobaría
d'ulls
el
tapessis
i si cm

:

em

cada dia

com

sabs que aquesta

•

perfum

tant

Reynals

A Eudald Dttráll.
me

tingui

que

JOSEP

quedar-te a.ls dits!-V---

MARIA DE

Juny MCMXIII.
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de l'Insensi ilitat

Londres la Roma moderna

Anglesos,
mig 'd'una

allargaçats esculls solitaris
.ferestega, qui s'anomenen
pomposament la Gran Bretanya ; els Escan
dinaus, les últim.es terres habitables de la
Europa, l'árida i extrema Tule, veina de les
regions del glaç etern i les nits semestrals.
El Sol, aquest pare tant amorós deis pobles
del Sur, no ha jarnal volg-ut somriure als
seus fillastres del Nord; la Terra fou ma
rastra encara més crudel, i no els hi há do
els
al

els

mar

nat

cap deis fuits més saborosos de la

ció,

ni srilament el raím

crea

qui havía de fer llis
car als més afavorits del -mitjorn el licor de
la vida í de la joia. En aitals condicions el
problema de la vida era greu, terrible; la

•

•

no l'hauría
pas pogut resoldre sense
aplicar-s'hi amb una indomable energía i
amb una sobrehumana potencia de treball.
Don.cs, la ra.ça germánica trobá al seu es
Perit tant lent i penós per na.turalesa aques
ta energía i aquesta potencia, en gran part

sensual

a

la

com

seua

la

fredor sexual. Una raça

espanyola,

o

s'hauría gas

tat, o hauría caigut a la barbarie al mig de
les gegantin.es dificultats de les quals la ra
ça germ.ánica se n'és eixida amb un esforç
•

paroxísticament que les

perliongadíssim,

gloria

perb amb tanta
i de tata l'humanitat. Merces al somort de
llur sensualitat, aquests pobles han pogut
a.complir primer en la práctica i després en
la teoría la major revolució que els homens
haguessin vista ; afirmar amb el fet que'l
treball i el dever, no el plaer, són els -oerns
seua

,

duarnent

a

meditar el 'problema material i

me

aquesta raça és esdevirig.t.th la més afavo
rida de la Victoria dins la lluita per la vida.
Aixís aquesta raça ha creat, en el món
qui parla angils, de Melbourne a Nova-York,
l'imperi més formidable per vitalitat interior

el parlam.ent

pitalisme
un

qui

el

creat

ca

ha transformat el sis

;

ávida lladreguería

colonial d'una

tema

ha

;

a

tres

món,
prussia

la burocracia

anglés,

industrial

creat

en

sistema menys absurde d'administraci6
té esment d'ajudar colonitzadors i colo

nitzats

ha donat al món

;

tres

o

quatre de les

filosófiques de la vi
da, i dues de les més geg-antines celebritats
poetiques ; ha afirmat primer que tots l'idea
de la llibertot intel-lectual i política i pri
mer que tots n.'ha fet ús a la prá,ctica... ha
donat el colp de graciao. Napole6n; ha in
ventat la máquina de vapor i el telegraf ;
rnés colossals síntesis

ha trobat l'or de la California i de l'Aus
tralia ; ha tren.cat les cadenes de la anti.
esciavitut social i intel-lectual de la.„
;
ha definitivament relligades les rdocions en
tre el Nord i el Sur, entre l'Est i l'Oest, ha
ocupat l'Américai l'Oceanía, i ara esta apunt
de florir un altra civilització al Africa me
ridional.

FERRERO.

G.

Una excursió al Tallat al ciar de Iluna,
Queralt

A Mn. Pau
Catalunya,
benekla
ton

ets

terra

per

les

ondulant,
summes

terra

de cirns,

exaltacions de

cós matern! L'ascensió és

pesada, peró

abundant la recompensa, per tal

deis

com

fa oviradora la gentilíssima
forma del cós florit de la Patria, i en sen
cims estant,
tir del

se

nostre

Lleonart,

la confirmació

cor

poria de Catalunya és un deis elements que
nodreixen l'amor, un deis tres perns del pa
triotisme.

amics, amics d'ha poc, peró
perqué combregárem l'al
emoció d'un moment elegit. L'atzar,
sirvent de la Providencia, ens havía reu

Erem sis

amics per sempre,
ta

nits

en

flaires

un

festa de records histbrics i de

sentoroses

de

poble,

en

una

festa

constantiniana que al Santuari de la Mare
de Deu del Tallat (Rocallaura) celebraren
els fidels de la Conca de Barbará, l'Urgen
i la Sagarra. El Santuari no és on era.
Avui la dolça Imatge és a la Iglesia pa
rroquial de Rocallaura, on fou traslladada
quan els estrais del temps i de l'humana

comportívol. Al ciar de Huna, gairebé ple
na, vérem la montanya tenyida de clara som
nol-lencia. El més arruixat s'atura sobtat
una inspiració
—Pugem al Tallat

per

i

comana

amb -te) reial :

!—Ferits per la

imperio

comanda, responem
Al Tallat s'és
dit !
Quant hi ha d' aquí allá dait ?—
Tres quarts
ens diu la gent del poble.
Fem comptes.
Són dos quarts de vuit.
A les nou som de tornada. Som-hi.---I co
mença l'ascensió, rápida a estones, a es
tones suau, segons el caprici del tortuós ca
mí que voreja mandrosament la coma o se
sa

—

—

—

enfila

"costa

censió.

amunt

en un

sobtat

Nosaltres l'anern

amb por de

afany

d'as

seguint d'esma,

perdre'l, assabentats, peró

per la

clara companyía de germana Lluna.
Si no ho has vist mai, no pots figurar-te,

lector, l'encís
mal

de la

la claror-

a

terra

vista des d'un ci
nit trasparent,

beata d'una

més si el cim está consagrat per les
de l'art i de ^la
La

terra

runes

pietat .antiga.

dorrn oblidada

deis fruits

que

hagueren derrocat l'antic Monestir, es
plendid d'art i de prespectiva, construít al
cim:d'una graciosa muntanya que s'alça amb

lleva, per?) l'esperit vigila des de'l cim

la senzilla majestat de les

cap-de-colla, fill d'aquelles terres, sacerdot

ira

front del

al entorn del
quals

gira la terra. Menys
distreta pels inquiets estírnuls sensuals
aquesta raça ha pogrUt aplicar-se rnés assi

germanes

seues

ridionals, perque com a intensitat immedia
ta de plaer els raptes de la conciencia mo
ral no arriben a les voluptats sensuals; mes
en, compensació d'aquesta severa abstinencia

raça

xnercés
•

vida, i amá més energía a dur
ne a
cornpliment les resolucions ; concen
trant a dintre seu la força de l'imaginació
del pensament, no dissipant-la exteriorment
per collir les voluptats efímeres de la vida ;
aquesta raça ha creat dins la moral, dins la
política, dins l'activita.t práctica, dins l'an
sia trascendental el menys frágil que l'ho
me hagi vist fins ara ; i dins l'art és la que
amb més profonditat, maidament sia en for
ma
menys perfecta ha expressat els sentí
ments humans. Aquesta raça gaudeix menys
moral de la

els

ha
més meravellosos fenómens socials del
;

na, el socialisme alemany

Talm.ent, un cert grau d'insensibilitat és
sempre útil al home, si está posat en peno
ses condicions de vida. El selvatge qui no
coneix els conforts de la cultura, qui no té
metges ni cirugians, moriría si fos tant deli
"fret i a la calor com nosaltres, o tant
at
feble com nosaltres a les ferides i a les n'a
laltíes. I tant més aquesta relativa insensi
bilitat genética havía d'ésser útil a la raçá
qui en fou dotada, en quan fou compensada
per una major energía activa, per un broll
més vigorós de totes les energíes del espe
rit, per una més profonda conciencia del
dever, pér una major capacitat de la tasca
metódica. Sense aquesta fredor sexual la ra
ça germánica no hauría pas complerta la
séua missió sobre la terra, ni corregudes les
maravelloses aventures al fons de les quals
hi ha trovades la potencia i la riquesa de
av-ui. La raça germá.nica tregué a la lotería
de la historia un número dissortat, perqul
foren donades les bandes més malastru
gues de la terra ; els Alemanys obtingueren
les planes arenoses, noinAs fértils en abets,
patates i remolatxes, 'de l'Europa Central;

ha fundat

hagi presenciat;

que l'historia

poble escullit.
dolça que les

A l'hora

un

bones

en

al

Allí

torbats

tant

emmudírem

comen

ens

anava

breus moments,

sois per la paraula

d'un doble culte
estrelles

destrenar la ilur sornniosa dança, eixí
camp per tal de cercar a l'amistat
redós contra el •bullici esdevingut in

cen a

rem

coses

tificat.

—

Deu i

san

severa

Catalunya,

—

del
que

mostrant les adormides perspec

tives, púdicament cobertes d'un

vel de fos
clarors. Allá l'Ur
gell, aquí la Sa-garra, més ença les
monta
ca, tralluent de

nocturnes

qui circumden

nyes

el Camp de Tarragona,

acabant el tom, el gol de la Conca. Pera)
aix6

no

és

panys de

res.

paret

Quatre

Entrem al Monestir.

cruiats al pes de l'immensa

solitut ; el pis esquerdat, ple de lunes i amb
cisterna al mig sense coll, oberta a flor
de terra ; parets intermitges senyalant en
cara les compartions devingudes inútils : la
lluna, divinament serena, damunt de tot. El
sacerdot del doble culte, qui en sab bé les
tasqueres, ens guía d'esma cap a.coses de-.
liciosament petites-, un capitel', una finestra

una

-

numents

de ciencia i d'art. La

nova,

no

se a empendre la pujada regeneradora. Tot
just come.ncz,sn a rependre conciencia de

nació.
Un barcelon.í que'ns acompanyava m'ho
va

sentir :—La Catalunya

nova

ha d'ésser

la que ha de donar al Renaixement el

amb la franca sirnplicitat d'una verge alli

la

sospites. La rengla.més baíxa és a
aguait i jo m'hi atanco si

l'abast -del fácil

lenciosarnent

d'artístiques runes, ernmantellat de
nocturna serenor prometedora del día, pen
so
en
Catalunya, simbolitzada per aauests
monuments d'un 'día tramontat, qui tornen
Voltat

a

sentir la co'issor de la llum,

sota

les mi

Ripoll,

rades deis hornens constructius.

Po

blet, Santes-Creus, el Tallat, símbols de la
Patria renadiva! Les pbdres hiStoriades tor
nen a -desvetllar l'amor anyoradiga del
Pa

derrocat, i manta vegada
enmenta
d'aquesta amor ha restituít a l'arcada tron
lau

tollant

el capitel'

ru5nes,

i el Palau ha

oblidat

entre

renascut.

de

munts

Així

es

-més ! —la vena i la
renáixer

sos

La vella

nova.

de

monurnents

pedra

va

i

veient

com

glo
acabada, i en la nor
ma
de l'art i de l'im.perialisme. Recordeu
la Catalunya antiga amb Tarragona, Poblet,
Santes-Creus,
derrer en temps, peró el de
finitiu, el que consagra l'éxit i l'eficacia de
plement,

que ha. de consistir

riosa fortitut de

nostra

en

una

casa

ascensió nacional. Voáaltres, els

de la Catalunya vella, no acabeu l'entusias
me
en
les vostres magnifiques construc
cions. Penseu que aquí hi há un' altra Ca
talunya que us espera. Ajudeu-vos-hi una
mica. No'ns feu trigar.—
Tornárem avall corrent, enartats de goig,
per tal com havíern gaud4 la contemplació
nocturna del cbs de la Patria, asserenat cas
tament per l'óscul extens i llugorós de la
Lluna.

romántica, ja ho sé, i sort
hores romántiques.
I aixe) per dues raons. Primera, perque ni
que sia cert que'l romanticisme com a nor
ma
d'acció és damnable, noresmenys ops
Que

fou un'hora

n'hi há de les

escasses

ésser romántic mitja hora

va

reconstruint Catalunya. Peró. aquí una gran
dolor m'am. arga. les entranyes.
há dues
Catalunyes—maldament n'hi hagués moltes

en

Poblet, Santes-Creus, Escornalbou, el
Tallat, segueixen encara el dolorós camí qui
del
els emmena al desésser, i els pobles
Camp i la Conca, i la Sagarra i el Priorat
veuen com la "lengua está encara en la aflic
tiva indecisió del qui no acaba de decidir
cara.

festonada, un escut ama.gat, un arc gótic
esplendid, tot secret entre la mitga fosca,
amb aquel' temorec arrauliment de la ve
Ilesa qui s'empegueeix d'ésser vista. La pa
ret mestra, bastida l'obre un cingle espadat,
obre davant del cel dues rengles de fines
trals gótics per .on entra la claror de lluna
berada de

-
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a

l'any

—

al

digueres tu, amic, ja ho recordoper.
banyar els bragos cansats amb l'aigua ideal.
Segona, per lo que pogués succeir encara, cal
no perdre'n del tot l'agre del romanticisme.
CARLES DE

sos mo

MONTGOI.

emigrar la nostra riquesa artística, portant
les gents asciengades a admirar la gran
desa deis nostres monuments, mostrant-los
el carní de les restauracions complides o en
vies de realització, adoctrinant-los en el sen
tit

de bellesa i

per

espiritualitat

religiosa

i

c19

rg

el*

Cristiá

rt

L'idearium: que senyalava i arnparava
actuació tota en les tasques d'aauest Con
grés, s'ha acornplert, i de manera tant

Amb l'estudi de l'art cristiá en la seva
evolució histórica, s'enllaga l'aprofondiment
de l'estetica i simbólica litúrgica, que sor.;
gint de la visió de les seves realitzacions
en
l'art antic, ens permetrá la comprensió

integral

de l'art de

l'Iglesia,

bella
esplendorosa,
podem
i

que

augurar

se

rá de positius resultats.
I

certament

que

era

una

tasca

bellament

Veieu-ho : «La primera finalitat
que's proposa aquest Congrés, és l'estudi
deis origens i les evolucions de l'art cris
tia de terres catalanes en totes ses eDoques

tragada.

per

simbolismo que és

son

i

manifestacions, aplegant

tota

aportació do

cumental que faci llum sobre l'historia de

artífexs,

esclarint l'estructura de

ses

obres i

ses

formes i el valor de

l'investigació
liturgia. Al reunir

de

mentant

la

reuadors

a

influencies,

ses
ses

son

relacions amb

entorn

els

de les ciencies históriaues, i

queológiques, aspira

a

fo

contribuir

con
ar

seriosa

d'amor i defensa deis nostres monuments
histórics i de la riquesa artística de la nos
la tradició

i

en

ver

espiritual

fer réviure

per

en

que

fort sentit de

.sigui

nostres

eficag
religiosa

prou

la conciencia

la cultura de les

gents

el de

de conservació del patrimoni artístic de

la raga, que

en oil ha estarnpat
el seu seny
form.osor. L'influencia educadora
d'aquest Congrés. ha de servir d'aturador a
l'incuria i venalitat_ que deixen empobrir

la

seva

predicació

una

elements.

pen, orientant tarnbé els

d'inter

artística, o eclesiá,stica, vers el ca
mí d'una equilibrada regeneració de l'art
religiós.
venció

An aquestes finalitats respon l'estructura
donada al programa del Primer Congrés de
Art Cristiá a Catalunya. Les visites als mo
numents que s'estudien ,servirán per donar
una
visió plástica, i seriada deis elements
característics de l'art cristia tal
ben

en

Congrés.

el bloc del

com

se

tro

plá de con
vulgarització

El

ferencies, condensa l'obra de
i d'idealisme que en pró de la conservació
de les obres artístiques i de la renaixenga de
l'art

litúrgic

proposem. 1 la

ens

tífica quedará complida amb les

tasca
notes

d'investigació inédita i
sa, que aplegarán l'esforg deis nostres
riadors i araueólegs.
municacions

tinguáa

cien
o

co

serio
histo

Barce

a

per

les diverses ciutats de la nos.-

siguin centre d'estudi
gráfic de l'art nacional. Per aixó es

tigació, fa aquest Congrés obra de vulga
rització, adregada a crear un estat d'esperit

un

les

de l'art modem auels afollen i detur

tats

tra terra

l'historia: de l'art antic amb la co
neixenga d'una de ses branques, ajudant al
hora a la formació del corpus documental
gráfic de l'art catalá.
Paral-lelament an aquesta tasca d'inves

Volem arrelar

per

d'eternitat, exemplar per ses formes de be
Ilesa, ajustados a la liturgia, i viv-ent, per
que és la representació espontánia de la
constitució interior de tot poble forrnat Del
Cristianisme. Amb lo qual contribuirern a
ban.dejar deis nostres temples les banali

dos an.ys,

a

tra terra.

excels

idealitats supremes que expressa, educador

lona, i aspirem a que aquesta organització
del Congrés sigui permanent, funcionant pe
riódicament, i continuant ses sessions cada

Corkgrés
a Ca,talultiya
Ment

obra

tota

patriótica.

La primera sessió será

El

que enclouen

l'enaltiment i poixanga de

a

aquest, el Primer

na
a

que

Catalunya»

Congrés"

mono
nom.e

d'Art Cristiá

.

Res mellor que aquest programa del Con
grés pot dir i senyalar quina ha sigut la
tasca

acornplerta

;

i

era

aquest

un

progra

total, conjunt, on tot punt d'interés te
nía son lloc, i on cap qüestió era defugida
ni postergada. Senyalem, entre altres, la que
ma

mestría aborda. Mossen Gudiol.
de vitalíssim interés; i diguem tam
bé que aquest tema, és en nosaltres pu
«Venda d'antigui
nyenta i viva realitat
tats»
fou abordat amb bella audacia; se
Deja
nyalant-hi tot punt i manifestació.
Gudiol
:
amb cálida paraula, Mossen

amb

vera

tema

—

—

Res menys fructífer i

mida coercirtiVa
la fe i

amor a

;

que si

Deu

a

produent que una
l'esperit no viu en:
la Patria, plorarem
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l'emigració d'aquests

sempre

quesa artística. escampats
tra terra.

clerecía

Vivifiquem l'esperit

i les

nostres

de la nostra
g-ents. amb aquest amor
de fervor ; vivifiquem

aquest patrimoni
•esperit amb l'amor

a

son

aquest
ja que

tresors de ri
de la nos

arreu

tresor

tots

será

i cada

a

etern

un

en

Deu i a la Patria,
patrimoni nostre,
serem fidels i ze

guardadors.
veusaquí quin será un dels saborosos
fruits d'aquest Congrés : fer néixer, fer viu
re en l'esperit de
les nostres gents aquest
amor, i fervor que deu fer del patrimoni ar
tístic de la nostra terra estimat Ilegat, i
que les nostres iglesies i la nostra clerecía,
sentin el viu orgull de tenir per patrimoni
aqu.esta riquesa artística, del qual tanta i
tanta bellesa s'es ja perduda, que sois po
dem evocar-ne el recort i sentir-ne l'anyo
losos
I

rança.

Altres laboracions també altament fructí
ha acomplert en ses tasques aquest
Congrés. Per?) més alta que la tasca bella

feres

aquell programa i acom
plerta de manera esplendorosa, es la mis
sió dignificadora que ha assolit, de dotar i
inent

traçada

fer viva

en

espiritualitat—l'espirivalitat

de

nos

llegat de tradició—la que pugui ser a
Catalunya possible futura resurrecció de 1'
art religiós. Fou ja el Dr. Torres i Bages
qui en la seva conferencia, llurninosíssima i
plaenta, senyalá l'ideal i la força espirival de
qué l'art de la cristiandat deu fer element
tre

de vida

;

pregonant l'excelsitut suprema de

forma, qu.an ella viu vivificada pel foc
de l'esperit, dient i recordant aquella be
ilesa ma.gnificent de qul el classicisme tot
és font creadora inagotable. I després de
aquest enaltiment i vivifica.ció espiritual que
en la magnífica oració del Dr. Torres i Ba
ges vibrava, la visió plena de les joies del
la

passat, aquest passat de l'art a Ca
manifestant i evocant tot eh l l'es
perit vivificador i excels del cristianisme •a
nostre

talunya,

la nostra

terra.

En les tasques d'aquest Congrés, en re
cord evocador, ha viscut l'esperit nostre tot
el passat de l'art cristiá a nostra Patria ; i

599

qui, en alt i bell fervor, vivint i amparant
l'esperit seu en alt sentiment de religiositat,
hagi revisçut aquest passat de tradició, i de
aquest reviure n'hagi palpitat el seu. espe
rit, portan.t en sí l'amor i fervorositat en que
visqué la cristiandat a Caialunya, abomi
nrará ja les venalitats que

coni vergonya fla
jelanta invadeixen nostres temples, i sem
pre viurá en aquell fervor
de primitiu, en
aquella fl de que tot l'art cristiá n'es mani
festació viventa.

Si

Catalunya

a

té

d'acomplirse,

i s'acorn

pleix, un renéixer resurreccional en l'art
cristiá., podem dir que aquest Congrés se
n.yalará per ell la plenitut, ja que aquell viurá
aquella puresa i fervorositat en que vis
en l'Edat Mitja l'art cristiá. a Catalunya,
en. bella magnificencia, cantant les excel
lencies d'una fe.
Aquella tradició espiritual en que visqué
en ,nostra terra
l'art cristiá; la forma auste
ra d'un. románic ;
la suprema espiritualitat
altíssima magnificencia del gótic, sembla
va avui perduda tra.dició. 1 és
que, si l'es
perit cristiá, viu encara en aquella humi
litat i amor ardenta, havía perdut la tra
'dició i recort de la fo.mia que l'encarnava.
en

qué

-

,

ja

presidía el temple bastit pels nos
-aquella pau serena, aquella aus
teritat suprema de que tota la tradició de
l'art religiós n'és a Catalunya manifestació
I

no

creients

tres

bategant ;

encarnada i

semblava l'art

ient veia

encarnat

aquell desig

ment, aquella humilitat
rit seu.

en

de mellora

que

l'espe

viu

guem-ho novament, no és sois en el progra
ma seu que devem veure lo més positiu_de la
tasca realitzada, sinó en aquest reviure dl
passat cristiá., que fará les ansies totes de
una
possible futura renaixença. Perque si
aquest Primer Congrés d'Art Cristia no ha
gués actuat, i Catalunya hagués vist acom
plir-se un renéixer en el seu art de religió,
tasca vana hauría sigut aquesta ; perduda
aquella tradició i aquell amor ,patrimoni del
passat art de cristiandat, aquest renéixer
hauría sigut tasca xorca, i en lloc d'elevar

parlar-li d'un amor i fervor re
ligiós, hauría allunyat de si aquesta fe i fer
vorositat en que deu viure l'art de religió.
Mes avui, com.plertes ja les tasques de
aquest i'rimer.Congrés i, complertes de ma
nera
esplendorosa, podem ja sens basar
da desitjar i esperar, si és que ell deu
complir-se, aquesta força .de •renéixer, per
que aquesta legió que en les seves tas
ques viu i participa sortirá d' eh ple
arnarat son esperit d'aquell alt amor en que
k7isqu_é la plenitut de l'art cristiá a Catalu
nya ; i aquest nostre renéixer viurá, en ell,
Qui hagi vist i sentit en sí la grandesa
austera del nostre temple románic ; CIlli ha
gi sentit vibrar i unir son esperit a la mag
nificencia de una Catedral g5tica, sernpre
al creient i

acordará

per

serenitat augusta vivía ja triomfant l'es
perit de cristiandat; d'aquella esplendorosa
florida del gbtic a Cataluny-a, exaltació i
consagració suprema que fou. de l'art cris
tiá, n'havía el món creient perduda tota
tradició i tot amor. I si l'esperit vivía enca

dat

na

ra:

en

en

la

bella

fervorositat,

sembIava

perduda

cristiandat aquella exaltació de que

son.

art

a

aquest fervor

en

que

visqué aquest art del període mig-eval a Ca
talunya. 1 aquesta será la gran virtualitat
resultant de la tasca que acaba d'acornplir
se, passada ja, mes bella promesa que és

D'aquesta austeritat del románic, vivent
pau i exemplaritat depurada, en 'Qui

bella

Ibérica, Ealmes,

Editorial

de

cristiandat ignorar tot Ilegat de .tradició;
aquell passat de plenitut i alt exemple de
fervor, d'una aquitectura on l'esperit pre

plaenta manifestació.
Llarga, complerta 5 profitosa ha sigut la
tasca d'aquest Primer Congrés ; bellament
complerta, fruitosa per l'avenir ; mes, -di
l'art n'era

l'avenir.

perdut
aquella austeritat i pau que elevá,; per
gloria nostra. a Catalunya el temple de san
ta María de Ripoll; havía perdut i oblidat
aquella alta espiritualitat que e1-laborá les
voltes de nostres Catedrals gótiques. Mes
avui, retrobades unides i viventes en l'espe
rit creient, cantará novarnent el seu art la
gloria -excelsa d'un Deu.
Havía l'art de cristiandat
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d'acomplir-se a Catalunya un •enéi
xer en l'art religiós, és aquest l'esperit que
en el viu i palpita ; si és el temple un cant
exaltació de fé, i el Crist viu en aquella
ingénua austeritat i candor del Crucifix ro
mánic, podrem d'aquest renaixement dar
I si

ne

8 Novernbre
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i atribuir-ne bona part

a

les tasques de

aquest Congrés d'..A.rt Cristiá.
Cona

una

promesa, diu la «Guía del Con

grés» : «Aspirem a que aquesta organització
del Congrés sigui permanent, funcionant pe
periódicament; i continuant ses sessions ca
da dos

anys,

per les diverses

ciUtats

de la

regenerador d'un possible renéixer de l'art
religiós, ple de l'altíssim esperit de fé i amor
en que vi-u l'esperit cristiá.
Perqué, sigui quina sigui avui la forma
creador
que encarni .aquest esperit i desig
ampa
ajudat
i
renéixer
relig,iós
de l'art del
d'ella,
si
d'art
o
fóra
nostra
tradició
rat en la
can
austeritat
aquella
palpitant
en
ehl viu
dorosa, en aquella fé cristiana en que fou
v-iventa tota l'Edat Mitja ; si ehl viu acapa
fervor i alta espiri
rat en aquest esp-erit de
•excelsament elevadora de l'esperit
tualitat

creient, alta i esplendorosa

rida,

ser'a la

baix formes noves,

cantant

nova

flo

mes

bategui l'esperit

qui
de

terra, que siguin centre d'estudi mo
nográfic de l'art nacional».
Entranya aixó bella promesa de regene
ració en l'art religiós d'e la nostra terra. Ex
pandir arreu d'ella aquest amor al passat
del nostra art, a resperit d'ampr i fervor que

serán

el .entranYava, fent reviure aquella espiri
tualitat altís'sima en que palpita l'art de la
cristiandat, es a,vui bella promesa : será

acció, fa creure no será fruit efímer, sine)
quelcom de fort i viu, quelcom que saona

positiva.
Veusaquí conjunt la tasca i l'avenir es
peransador d' aquest Congrés. Vetllar per
AqUett passat artístic, incomparable, que la

MARTI CASANOVAS.

nostra

eternes,

mentres

cristiandat, l'amor i humiltat d'una fé vi
Crist re
venta i assodollada d'amor a un
demptor
i

Tasca bella la d'aquest Primer Congrés ;
que la promesa d'una continuitat de

tasca

rá de fruitosos

resultats.

realitat

nóstra terra

acull. I fer i endreçar el cami

Congrés

Primer

a

continuament

paraula de Deu revelada i la vida
qual conducció espiritual en los
tinc encomanada, són los
meus feligresos
exercici
de la meya vida. Mes
dos póls del
ri.

La

humana,

de des que visc amb aquestes familiaritats,
no'm sembla que l'ánima se m'hagi asseca
da, que s'haja esquifit l'horitzó de la meya

vida, _que se m'haja estron.cat lo desig, la
exigencia íntima del consol que dona la Be-,,
Me sembla que més que abans ara
veig la poesía en la vida : la poesía del món,
la poesía de la humanitat, la poesía de la
naturalesa física, la poesía del dolor, de la
alegría, de la lluita de les passions, fins
de la miseria humana ; de les revolucions
socials, de l'enfonzament d'uns pobles i de
Palçament d'uns altres, com lo nostre poeta
cantá admirablement l'enfonzament de l'At
lántida. La Biblia i la naturalesa son dues
paraules de la mateixa boca, i la una com
pleta a l'altra, i amb elles dues la meya áni

ilesa.

hi viu satisfeta, i no anyora l'espiritual
solaç de les obres artístiques ; perque en
la Biblia i en la naturalesa hi viu concen
pel
trat aquell esperit que, escampant-se
món, obra les potencias de l'artista, i-fecon
da la seva ánima, que aleshores concibeix
altes i Ilurainoses i armóniques idees, i les
obres que
encarna en la materia, produint
consol
del
nostre
Ilinatge,
són la delicia i el
ma

El milior Café és el torrefacte de La ea
trella.—Carme (Davatit de Batiera).

d'Art Cristiá.

i boscos, amb que m'he de fregar
a l'exercir mon sagrat ministe

conreus

Cataluoya

anyoradiç

d'una

perfecció

que viu

a

l'altre

món.

espiritual

Ofici

parli en aquest Congrés
especialista en l'art, ni
perque
sia
un
no és
competencia
en
ell, és una raó ex
tinga
La raó de que jo

trínseca: la conexió que

guí

amb

ciutat de

en

altre temps tin

Associaaió artística d'aquesta
Barcelona. Peró aquell temps ha

una

l'Art,
vivía amb ell ; parlava sovint amb artistes,
anava a la seva biblioteca, regirava les se
professionals, mirava gravats
ves revistes
passat. Aleshores

que
tant

reproduien
respirava i

sens

conreuar

con

irnmortals, i per lo
•dins
d'una atmósfera
vivía
obres

artística, i el meu enteniment s'il-luminava
amb la llum de l'A,rt, i podía parlar de filo
sofía artística, amb los seus deixebles i
arnics.
Mes tran.sformat per la Providencia Divi
de la vida
na en Pastor d'ánimes, l'horitzó

transformat també

platonianes sobre les altes i
l'esperit ; lo meu mi
separat de tot aixó, perb m'ha

vostre
me

qui deriva tota bellesa i ar
Sagrada Biblia i la naturalesa.
Los profetes, evangelistes i apóstols ; i les
ánimes deis homens, qui van fent lo viatge
•de la vida amb les seves passions, amb les
seves
virtuts i vicis, amb les seves aspira
cions sublims i amb les seves caigudes do
loroses ; i les muntanyes, i plans, amb sos
Ser sublim de
monía: la

vingués a parlar en lo
Congrés d'Art Cristiá, i al senyalar

cridar-me per

pures satisfaccions de

posat en contacte íntim i continuat, absor
.vent, amb dues manifestacions directes del

recone

y

tinc discusions

nisteri m'ha

és

-confessada pel sufragi universal del
llinatge humk, i els artistes cerquen la visi
assis
ta d'aquest esperit, imploren la seva
tencia, i reconeixen que, quan los falta, no
están en disposició de produir obres belles.
Vosaltres mateixos, estimats artistes, al

guda

per a mi. Ja
marcades
amb lo segell
vise en mig d'obres
converses
sobre
hum.a,
ja
no
tinc
del geni
cerco
la
esti
armonía
i
la
bellesa,
ja
no
la
rnulant fruició de les obres artístiques, ja no
s'ha

d'aquest esperit

La existencia

de l'Art

que

a

sens dupte es
endevinat
la meya si
pontaniament haveu
comprés
que no
haveu
tuació envers l'art :
les
ignorava
jo
parlar
de
formes,
que
devía
formes, que de la immensitat de les formes
artístíques, jo no'n tenía més coneixement
que'l que tinc, jo que no sé d'astronom.ía, de

lo

terna

que devía tractar,

la immensitat deis estels

qui

brillen

en

lo

cel, coneixement d'adrniració, d'amor, de
contemplació que penetra a lo més íntim
de Pánima, que la il-lumina, que la activa,
supe
que la impel-leix elevant-la a un rnón
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rjor de perfecció, armonía i bellesa ; peró
que ignoro les dimensions de les masseg,
,les seves distancies respectives, los seus mo
viments relatius, les seves distancies de la
terra, la comunic,ació i transmissió de
la
Hura : per?) és clar que'l constructor de la
volta estrellada no la construí solament pels
astrónoms, com l'arquitecte no fa l'edifici
solament pels cintífics i artistes, sine> que
la construí per a tothoni qui té ulls i la pot
i

veure,

intel-ligencia

per

a

entendre

son

lienguatge.
Les

coses

:

no'ns

gé

Si

sentissem la
comunicació

artístiques

parlessin,

tenen

son

lienguat

si davant d'elles

no

hagués una
entre elles i la nostra ánima,
sí no tinguessin expressió artística, si no
tinguessin- ánima, per boniques que fossen,
serien buides, no'ns satisfaríen; ni seríen
obres

seva

.artístiques.

veu, si

no

hi

L'afalac de la forma és

produeix un verdader solac, peró
és rudimentari, i en la jerarquía deis goigs
té un deis últims llocs, i mai pot completar
les exigencies de la satisfacció humana. Se
necessita ademés l'esperit : i podern dir que
l'ofici de l'Art consisteix ,en espiritualitzar
ciar que

les coses. La forma és un medi de
transmissió d'esperit, de manera que pot ben
bé 'dir-se que l'ofici de l'Art és eminentment
espiritual : consisteix en una elevació de la
vida humana. Per aixd lo conjunt de disci
plines-humanes que's compren baix lo nom
totes

d'Art, han sigut anomenades, i són ara tam
bé anomenades, nobles arts, belles arts ; a
l'home qui té perspicacia per a compendre i
sentir la bellesa, se li diu que és un home
d'esperit ; quan se parla d'una persona i se
diu que és de gustos artístics, se vol signifi
car que no
és una persona materialitzada,
qui viu terrejant, qui apeteix solament lo
sensual, qui cerca i es troba prou bé amb
la delectació deis sentits ; sinó que's vol sig
nificar un home de vida elevada, qui no viu
en. una regió animalesca, sinó en l'ample i
horitzó de la llum i de la armonía. I" el
fet de que no con.cebim una epoca civilitza
da; de verdader progrés• hurná, Seas que hi
pur

haja al mateix temps una florescencia artís
tica; lo principi per tothom admés de que
Part suavitza, eleva i purifica lo gust deis
homens, i que per lo tant dignifica les cos
turas; la mateixa justificada pretensió deis
arnants de la perfecció humana de introduir
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la influencia artística fins

en la regió propia
industrials : és a dir, la tendencia
a desmaterialitzar la vida, que ha sigut
pro
pia, de des les edats primitives fins a la pre
sent, de poetes, legisladors, filosops, i de
tots los horneas de geni, que han considerat
la torpesa de la c:arn i la noblesa de l'espe
rit, i que en la vida humana la carn havía
d'ésser regida pel esperit, i fins com espiri
tualitzada, proba que l'Art és un vehícol de

de les

arts

civilització,

i un medi suavíssim i eficag de
fer regnar la llum i la armonía en les rela
cions humanes; -o, ro que és lo mateix, que
l'Art és
nostra

un instrument espirtualítzador de la
vida.

Es ciar que

l'Art, més que no pas mol
disciplines humanes, sovint lo

altres

tes

a

del goig, és induptable
l'Art, dins del llinatge hurná,
en la vida mondana
de l'home, Deu li ha
consignat un ofici espiritual.
llurn i de la

evident que

puresa
a

II
No m'he de fer jo l'apolog-ista de la es
piritualitat de l'Art, ni de l'ofici espiritual
que exerceix dins de la complexitat monda
na

;

vosaltres

rnateixos, Senyors,

esponta

niament ho proclameu amb la vostra acti
tut reunint-vos
en
aquest Congrés d'Art
Cristiá. Lo Cristianisrne és essencialment es

piritual,
ma

que

és

una

manera

d'ésser de la áni

trascendefx al cós i a la
per a espiritualitzar-los,

certament

materia ; perb és

veiem prostituit ; p-eró aixó mateix nrova la
seva excel-lencia. La bellesa, la mateixa san
teda.t que és la bellesa práctica i vivent, sem
pre tindrá aquest perill : que de les belles
formes se'n apodeni un mal esperit, i re
vestint-se de elles, se'n valga per a exten
dre la malicia i la corrupció entre'ls horneas.

fins

Aquesta

l'apóstol califica al cristiá d'ho
espiritual, i com l'Art és essencialment
hurná, lo més hurná que existeix entre les co
ses
mondanes, perque és com una ombra
de la n.ostra naturalesa cornposta d'esperit
i de cara; devent l'esperit animar, ordenar
i regir la carn, transformat l'home -oel cris

veritat que la

gran

Iglesia

eterna

proclama fins d'abans de Jesucrist,
de
des lo sagrat llibre del Génesis, ha sigut
lo tema en nostres ternps moderas del poe
ma Inés fa.mós que ha eixit d'Alemanya. Les
forces són segons l'esperit que les anima :
ciencia, art, riquesa, industria, comerg, to
tes les excel-lencies mondarles són pures ex
terioritats ; totes aquestes coses, en sí ma
teixes no

ánima,

tenen

l'hom.e li ha de

posar,

i elles són segons Pánima que'ls infundeix

l'horne. Tal és la potencia humana, la qual
encara

allá

aon

se

més maravellosa és

manifesta d'una manera
en

l'Art. Lo gran poeta

alemany, 'en tó de mofa, li deja a l'home «lo
petit deu del món»;i quasi, amb la grav-edat
exactitut filosófica que'l distingeix, venía
a dir lo mateix Sant Tomás, ehl
amb since
ritat, quan parla de l'honor que Deu ha fet
a

l'home al comunicar-li la

sa:

Les

formes,

de la naturalesa ;
de formes
crea

una

ja

pero

existents

obra

dignitat

de

cau

és ciar que l'artista les pren

nova

ne

eh l
fa

les
com

combina,
un nou

i

ser,

i vivent, i aquesta ope

ració interna de l'artista és

regida

per

un

oneració espiritual, i essent
l'art d'origen espiritual, i espiritualitzant les
coses; i trametent als horneas mediant cer
tes .formes la impresió de la armonía, de la
esperit, és

una

una

a divinitzar-los. Lo Cristianisme fou
injecció divina en lo cós esmortuit del

per

llinatge

huma per

a

revifar-lo

;

Deu

en

lo

crístianisme s'associa a l'horne, i Deu és l'
Esperit deis esperits, lo Pare deis esperits,
com l'anomena
Sant Pau, la Essencia su
blim d'aorj irradia tot l'ordre espiritual i
invisible. I
me

tianisme, convertit

com

diu Sant Pau

en una

criatura, degué apareixer, i existeix de
fet un Art cristiá, que és reconegut per tots
los crítics i historiadors, perque és també
una nova criatura, am.b fesomía,
carácter i
expressió que'l diferencien de l'Art no cris
tiá. I vosaltres, artistes, en aquest Congrés
ho proclameu així, i veniu a reunir-vos per a
estudiar-lo, al celebrar l'universari del día
nova

eterna.ment

vencut vegé

memorable

en

que el m.ón

con

Emperador reconéi
xer que la religió que vingué a ensenyar lo
Verb etern encarnat, Jesús de Nazaret, ha
a

un

gran

vía d'ésser l'esperit que informés a la so
cietat humana en tota la seva complexitat.
Es clar que ja abans l'Art tenía un ofici
espiritual entrels horneas, com lo tenía la
filosofía, i nitres humanes disciplines, i per
aix5 lo cristianisrne expurgant-les en lo que
te/líen de

vicioses,

sinó

se

que

no

serví de

solament les

elles, seguint

ple i la ensenyanca del

seu

respectá,
l'exem

diví Fundador

qui deja : n.o só vingut
sin6 a completar-la.

desfer la

a

llei,

de les diverses

que

preferí

amb

son

III
Es

exquisit

Demóstenes,
sagrada Liturgia
grega té una magnificencia poética d'una
feconditat d'esperit manifestativa del geni
de

d'aquell poble immortal en la historia de
l'esperit humá ; Santa Sofía sembla que có
espléndida gene
va sota la seva cúpula una

arquitectónica ;

yació
bre

tot com

qüen_cia ha

i

com

Sant Basili i

so

Sant Joan Crisóstom, mai la elo
sigut tant dominadora de les mul

de la mal
tituts humanes, ni tant destructora
altes
potencies
les
s'encarna
en
quan

dat,

moridanes per

en

oprimir

la virtut.

de la Providencia eter
teblecs, en les sín
'deis
el llenguatge

Dins deis
na,

a

designis

tesis que fan los

historiadors

sobre'l

curs

terra, i fins se
'del llinatge humá. aquí a la
Sagrades Es
nostres
context
de
les
gons lo
lo cristianisme representa la de

criptures,

edat del món, la maturitat del ilinatge
huma, i de consegüent la época de major
perfecció humana i social. L'home mai ha
cristianis
sigut, ni será, tant home fóra del
sobrena
influencia
dins d'aquesta
rrera

me,

com

que'ns meresqué
tural i divina de la gracia,
de Nazaret.
Jesús
Redemptor
lo nostre dolç
Deu en lo
i
creixent,
anat
La humanitat ha
conforrnat
a les diverses
s'ha
govern de ella
situacions de la vida del nostre llinatge aquí
revelació divina,
a
la terra. En la rnateixa
la Sabiduría
diu Sant Tomás, lo Verb de
als hornens proporcio
eterna s'ha comunicat
consubstancial de
nalnient ; i en Jesús, Fill
Deu,

completat

Pare celestial en
resplandor de la

la

revelació, puig

lo

sán Fill dona al món lo
seva

propia sabiduría.

Aquesta ascenció progressiva de la Hu
manitat, fins al dia en que el Criador om
nipotent vulga obrar la transformació de
finitiva, també se nota en l'Art, sens que
aquest progrés impedesca en eh l ni
civilització general deis pobles, per

en

cert

pronorció

gust, lo gust intensíssim i inefable de la re
velació cristiana. L'Art, aleshores se trans
formá, perque l'home s'havía renovat, i la
Grecia tingué una época d'admirable flo
reixença artística baix l'influencia del nou
esperit, qui, devallat del cel, los apbstols,
i especialment Sant Pau, havíen comunicat
als descendents d'Horner,
d'Apeles, i de Fidias. La

en

des.

la

satisfacció total de l'home, sentint, -oerb no
posseint, aqu.ell ideal perfet i viu que Sant
Pau explicá a l'Areópag, Grecia, la patria
predilecta de la filosofía i de l'Art, fou la

primera nació

la terra,

certs

religió de nostre
Assedegada
de be
diví Redemptor Jesús.
elegants
i
armóniques,
ilesa, farta de formes
peró buides, i que sois satisfeien un ins
tint superficial, més que no arribaven a la
primera qui abraça

circumstancies que's presen

lo curs de la humanitat a
reculaments, que sovint serveixen per
l'esperit, qui, tan
a 'dar rnés escometivitat a
acumula forces, que en la
cat i concentrat,
obres
hora de la expansió social produirá
les
exigencies
satisfer
artístiques, capaces de
estétiques de les civilitzacions més avença
ten

Sempre, Senyors, só cregut que la in
fluencia de l'art en l'honre lo predisposava
a la religió cristiana, i el gran argument en
pró d'aquest prin.cipi lo tenirn en lo fet de
que la Grecia, la rnés artística de les nacions
que hi ha hagut sobre la terra, fou també
la
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la

causa

que

no

entre

obra artística,

la forma i

com

deguda
l'esperit de la

sempre hi ha la

sovint veiem que tarnbé

; que's
entre Pánima i el cbs de l'home
considera obra propia del geni la perfecta

falta

correspondencia entre l'esperit, o sia la ex
pressió, i la forma ; que en unes époques
l'esperit, prevaleix sobre la forMa, i en altres
sempre les
la forma sobre l'esperit ; pero
los
obres exemplars serán aquelles en que
dos elements foLluen

sol

un

ser,

en

que la

formes un esperit energic,
amorós, manifestació evj..
dent de una complerta psicología humana,
d'un esperit pié de pensament i de senti
ment, se queda convençut de que lo que
faltava a aquells artistes no era la idea, que

imperfectíssimes
noble, ingénu,

la teníen viva i lluminosa, ni el sentiment

apareix intensíssim, pero que'ls falta
per lo qual amb
va la aptitut de la forma,
deformitat
se fan incom
grossería
i
la seva
patibles amb una societat civilitzada, u que.
practica, devegades amb excés, lo culte 'de

que

la forma.
1 no obstant

aquelles obres primitives in
génues, quasi puerils, peró clares com un

mirall per

de la

pot

ser

o

un

complauen i s'agraden d'ells,
aquells antics, qui vivíen cer

més que

qual significa que l'esperit, més encare
electricitat, se transmiteix a Ilarg-ues
distancies de sigles, servint-li de fil conduc
que sia, i que'l
tor una forma per migrada
Lo

esperit se posa en contacte' amb l'es
nerit deis antics, i s'entén amb ells, més que
pel rninisteri imperfectíssim de la forma, per
una llurn misteriosa que procedeix de l'á.ni
nostre

de l'artista. El Dant

rna

Allighieri, parlant

del sumrno Artista qui ha criat l'univers,
diu que en la seva obra s'II" veu la luce del

segell resplandeix
artistes hu
pobres
tarnbé
mans, i tant com la concepció és més llumi
nosa, ta.nt com la i_ntel-ligencia és rnés viva
comprensiva, tal com és la superioritat de
i aquesta llum del

suggel,

les obres deis

en

xem a

ciar i llurninós lo ilenguatge ar
tístic de la obra, la seva expressió és més

l'esperit, és

propi

sugestiva.
Haureu observat, Senyors, que la suges
for
tió és rnés propia de l'esperit que de la

caracteritza, i fa que la obra no's puga in
cloure en una suma, sinó que forma ilinatge

ma;

la

imposició

de l'honre

a un

altre home

íntima
arnb
que
silenciosa,
recullida, poden]: dir
en lo
penetra
;
los estrépits de la eloqüencia
devega
nostre esperit l'esperit d'un altre,
parau
simple
mots,
amb
una
des amb pocs

apart. L'esperit personifica la obra.
L'esperit per sa naturalesa propia, sempre
cercaría formes elegants, belles, i que l'ex

se

pressessin am.b perfecció, i si no ho fa és
.perque no pot. Quan un se passeja per un
museu artístic mig-eval, deis sigles o deis
llocs de irnnerfecte dib-uix, i veu brollar de

la,

fa més facilment amb la

bla que la forma destorba,

Articies de

conversa

am.b Una actitut, fins al punt de que

Goma 1

FABRICA:

impedeix

o

sem

difi

GERIVIPMS

TUSELt.h.

de

Celuloide

Font honrada, 3.

Beitigues
CENTRAL:

situació

reduída en quan a la
una vida més
•xtensió, peró de gran intenSitat espiritual.

aquell principi biológic, que tant sovint se
repeteix, perque indubtablement expressa
rnens sana in cor
una gran veritat práctica:
pare sano, pui,x no hi ha sanitat perfecta

l'home, perque porta marcat lo sagell
de l'Autor, de manera que la obra
que
més perfecta no necessita firma, sinó
qui
és
per sí mateixa clararnent manifesta de
individualitza
filia. Puix l'esperit és el qui

i els

ments ;

que la

identificació entrel ser de l'home i el de
l'Art, prové que's consideri la obra artística
justificatiu, digne de ma
com lo docurn.ent
jor fe, per a conéixer lo carácter d'una e-too
artística és
ca o d'un país ; peraue la obra
crea.ció de
una
l'horne,
és
una derivació de
fesomía
; així
seva
guarda
la
l'home, qui
conei
artística
obra
per
m.ecii
de
la
és que

una

civilització de excessius refina

nostra

tament

elements
quan deixa de tenir-la un deis dos
especie
de
substancials del ser. De aquesta

exoressar

estat espiritual, aquells objectes que'ns sem
bien manifestació d'una vida social rudirnen
taria, avui encare són cercats pels homens

l'esperit corres
forma és tota espiritual,
Pot aplicar-se
la
forma.
pón perfectament a
de vida,
manifestació
una
l'Art, que és
a
i

a

i

Itilag.tzems

Fontanella, 20

SUCURSAL: Ronda Sant Pere, 12
SUCURSAL: Vila

89.
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culta la transmissió de l'esperit ; i aixó pas
sa, perque així com l'excés de la forma ofega
l'esPetrit, irexcés de l'esperit dissipa, desfá
les formes, perque l'esperit, se basta a sí

mateix,

ehl en sí és una realitat, ombra de les
eternes, i la forma és una apariencia,
és una existencia transitoria, és purament
un medi de transmissió. Ni há vegades que
coses

l'esperit

sembla que

cab

no

en

forma,

una

i

reacció, devegades

tota

603

exagera les coses,

manifestant un sobirá menyspreu de la for
ma. Solament so fet aquestes consideracions
per a evidenciar que'ls artistes eminents a
qui m'he referit, teníen en la seva conciencia
artística, com l'hi han tinguda sempre los
verdaders artistes, qui no han prostituit lo

geni,

seu

cíen

la con.vicció íntima de que

la societat

en

exer

missió d'ordre

una

es

la desfá ; la forma és limitada més que l'es
perit, i per aixd l'excés de l'esperit pot ésser
detriment de la forma, per incapacitat
en

piritual.

d'aquesta. I aixó és una altra manifestació
de la similitut entre l'Art i la naturalesa hu

Perque indubtablement la sapientíssima
Providencia del Senyor qui ha assignat a
cada- cosa, i a cada element de la creació,
tant de l'ordre material com del moral, un
ofici per al bé del nostre llinatge, ajudant

En l'home la gran activitat de l'es

mana.

perit, ja sia en l'ordre intel-lectual, ja sia en
l'ascetisme, arriba a debilitar lo cós : lo foc
interior del trevall espiritual com que fon
gués la materia corporal, i així veiem molt
sovint tísics entre'l jovent qui amb entu
siasme se dóna a l'estudi, i en los convents,
entre aquells qui porten amb vehemencia una
vida interior : aixó és, l'activitat de l'esperit
disol, podem dir, la materia corporal.
-

Aquest excés de l'esperit, manifestat amb
formes imperfectes, que a primera vista sem
bla solament propi de epoques primitives,
de situacions socials

les quals la civilit

en

zació material está molt

endarrerida, aquest

enamorainent de les manifestacions vehe
ments, peró amb formes rudimentaries, de
les situacions internes de

tarnbé,
que jo,

l'home,

la trobem

vosaltres artistes sabeu més bé
los ternps moderns d'entusiasme

com
en

per la cultura física. I
de la civilització de la

dir que pot

nifestat,

ser

totes

al menys

en

los grans

nostra

entre

arts

certs

han

ma

artistes,

un

menyspreu per la forma, una predilecció per
les formes irnperfectes, cercant amb dalera,
i sovint sens acert, les delegtacions que pro
.de certes extremituts espirituals. Sem
bla que's vulguin desfer del cós per a viurer
en la regió deis esperits,
així com n'hi ha

venen

molts d'altres que's desfán

de- l'esperit

per

solament lo goig deis sentits afa
lagant-los, com si'ls sentits fossen lo únic
de l'home.
a

dica

l'home

cercar

arribar

a

ser, de

seu

superior i excel-lent,

perfecció, a la
desig que ra

la

a

in.tens

un

lo íntini del

en

ha

volg-ut

lo

cercar

per ministeri

deis artistes manifestar als homens un raig
de la seva Bellesa infinita, així com per me
di deis filosops los ha mostrat un resplandor
de la seva Veritat eterna.
La atracció universal de Deu és un prin

cipi
gía,

que ensenya no sois la sagrada teolo
sinó que també la experiencia de la his
toria humana. Fins en les centuries en que
l'horne ha estat més materialitzat, lo nom
de Deu resplandeix sobrels

esperits,

com

lo sol sobre deis cbssos ; i en l'ordre na
tural de les coses, és indubtable que l'Art
lo rnón la lium

la

menor

amb

pedra,

ferro,
l'esculp

fusta i

el pintor amb lo dibuix i el color,
tor

humanes,

amb les formes

rninats i vivificats per
mouen

per

vista fixa

un

en

un

tots

mateix

son

sol,

il-lu
tots

se

estímul, tots tenen la
rnateixa aparició, en la Be

mateix

una

ilesa, qual impresió

volen

un

art

inferior

aquel' que

usa com
a medi d'expressió les
formes perfectes, no ha d'ésser lo meu ob
jecte en l'acte solemne de la inauguració de

son

il-furnina l'esperit,
ca

la
ser

amb en.;
cosa

;

propi

natural

provo

estimem
si'ns

se

revifa

nYoriu

en

amb m.ajor forca, reclama son se
los dominis de la estetica, i, com

de

se

la Bellesa lo
li fica al cor,

manera

estimada,

que, el

venen a

provoca
se

a

identifi

qui

constituir

ama
un

i

sol

separació de lo que
una amputació,
com

i així vejenx que la

tampoc

naturalesa espiritual de l'Art, com un argu
ment d'experiencia clue demostra que en ehl
l'esperit hi viu sempre, i que quan la sen
sualitat humana sernbla que'l tinga cohibit,

;

als hornens. L'amor

en

ba

a

La

concupiscencia,

efecte los transfor

a dir, lo desen.fre
deis apetits animais rebaixa a l'home, u dis
rninueix.la dig-nitat racional, li apaga la llum
de la in.tel-ligencia, i, dominat per ells, arri

ma.

diferencia'

fer

no

és

entre

el bé i el mal.

Un egoism.e cec, lo deliri del

plaer, lo porta
propia disolució personal. L'amor ver
dader implica per sa propia naturalesa un
homenatge a lo bell, a 16 perfet i a lo ele
vat ; per aixó dignifica a l'esperit, lo
eleva
i lo armonitza ; perque essent la bellesa, Per
necessitat essencial, armónica, la seva con
a

la

templació ha de contribuir

a

la armonía de

se

considera

arranquessin

un

membre del cós ;

S

racional. Ja 'is grecs
designaven
aquesta finalitat especialment a la tragedia,
és indubtable que en tots los sigles, d'una
manera

més

o

menys

explícita,

l'art ha

sigut

reconegut, en l'ordre natural, i din.tre de la
limitació de les forces humanes, com font
de suavitat i de consol

de

L'Art,

de consegüent, quan no's posa sots
i corruptora influencia del mal,
é.s un eficac medi 'de civilització, d'afinament
la

perversa

d'esperit, d'educació

de

A id TES

d‘entretemps

PERFECCIO

sentiments, i d'ar

monía social. Es la influencia de la bellesa,
la qual -essent de procedencia divina, com
ensenyen los

sants doctors, per forca ha de
benefica influencia sobre del ili
natge huma. I Corn les diferentes arts om

tenir

una

plen,

se

pot

dir,

tot

l'espai

ROPE

Sastrería
O

les

'de la vida.

I la bellesa per

aquest

Congrés regional d'Art cristiá, ni és
de la meya competencia; i jo" fétra
indiscret si volgués tractar aquest assump
i:o
davant d'artistes que passen la vida en
l'estudi i en lo conreu de l'art ; sois he con
signar aquest fet com un corroborant de la

hu

aixel, sens dubte, com obeint a una in
sinuació racional, les associacions artístiques
s'han anat extenen pel poble, considerant-ho
com
un medi de
millorar les costums pú
bliques, i de suavitzar les relacions huma
nes. Perque la bellesa provoca, he dit,
amor en
l'esperit deis homens, i l' amor,
usant un lienguatge platoniá,, fa hermosos

principi d'armonía,

als de

trametre

més homens.

temps, qui

con

costums

ralesa

o

en

alterada, segon.s era
puresa d'esperit de l'ar

menys

o

l'amor, l'encén,

sembla mirin

les

en

sóns, l'arquitecte

major

sostenir

a

més

piritualista,

aauest menypreu de la forma
que han afectat artistes eminents del nostre

eficacia

tista. Aquesta lium se difundeix por tots
los elements de la creació, i el poeta
orador amb idees i imatges, lo músic amb

ha servit per

ca

es

tanta

per aixó los antics teníen lo símbol

pa.ssions, que Deu ha posat en lo cor
deis homens, per a que, regides pel ritme
de l'amor, la vida a la terra, en qualsevol
situació, en totes les situacions possibles, en
los goigs i en les tristeses, en les miseries
en les prosperitats, tinga aquella elevació
i dignitat que li pertoca a la nostra natu

l'amor. Podem dir que aquesta és la fi
nalitat de la bellesa. Així com la Veritat

Peró aquesta direcció extremadament

fluencia de
manes ;

d'Orfeu amansint les feres al só de l'arpa

qual aspira, seg-uint

centres

Europa, podem

les belles

a

que,

per

IV

així

Sant, ara no'm recordo quin, se conta
després de la mort d'un amic, deja que
s'havía quedat amb sois la mitat de l'anima.
La finalitat de l'Art, dones, consisteix en
extendre l'amor pel món ; per aixó les belles
arts, les nobles arts, com en homenatge de
dignitat se les anomenava., tenen una in
un

lo qual s'exer
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ECONOMIA

PREL1 FIXE

ceix la

vida aquí

nostra

principis

de

mens

l'esperit
la

seva

nat,

per

ció

en

la terra, los ho

a

cristians

preocupen de

se

regir a l'Art, a fi
influencia cooperi al bé del
que ha de

llinatge,

ha d'ésser

que
que

a

la

de

que

nostre

Comedila

encami

rectament

pug-a arribar

Peraue l'Art,

complicació

de

pas

ACTE

social

les époques de refinament

en

és la nostra, i de

com

multiplicació

fica, i penetra fins als
insignificants
detalls. més
de la vida, i for
dominant,
i aDoderant
ma com l'atme.sfera
tiranía
de
la
moda,
s'imposa
per tot :
se de la
en la habitad& en los mobles, en lo vestit,
Obligues diversions, en
en la taula,
en les
lo convencionalisme de les relacions socials,
de riquesa,

per

tot

se

en

les. actituts i moviments

en

lo temple del Senyor

personals,

fins

i aleshores agafa
contentant-se d'ésser medi
;

pretensions, i no
de transm.issió, vol -convertir-se en fi, i se
dueix als homens aui'l fan l'idol de la seva
vida. I l'Art quan se converteix en ídol deixa
de dignificar a l'horne, d'elevar-lo i enno
blir-lo, peraue l'home queda convertit en
esclau, limitat
hibides les
los

seus

en

una

les

en

aspiracions,

seves

facultats,

seves

se

co

fan raauítics

sentiments, i dl mateix Se col-loca
inferioritat, postrant-se

situació de

davant d'una

destinada

cosa

ell. Perd la ilibertat

d'esperit,

a

servir-lo

i sufreix

a

una

hurniliant disminució.

L'Art,

en

aauesta situació vol suplantar

la naturalesa, lo natural li
mira arnb

menyspreu

la veritat li sembla
l'Art

se

converteix

des amb

sions : encén les
de

_cumplir

comuna,

cosa massa

artifici, i moltes

en

malefici,

a

sembla vulgar,-

lo espontani i popular,

una

per

vega

excitar males pas

a

concupiscencias, i en lloc
i espiritual de

ofici propi

son

fer hermosos als horn-ens amb la armonía de
la vida, i la elevació i distinció del carác
ter personal, és una arcabotería -aon dis

apariencies elegants,

fressats los vicis amb

í afectant formes intel-lectuals i progressi
ves, com• lo mal esperit del poeta alemany,
serveix únicament per

bestialitzar los ho

a

animes. Aquestes
seves
serápre
amb
major o menor
,aberracions, que
exisrir,
avui
amb
l'avenc
i esplen
grau han
basada
en
de
la
civilització
material,
dor
mens

i

perdre

les

la

multiplicació

de la riquesa, que

alta .direcció moral

se

converteix

sens

en

una

corrup

divulgació que
gráfic, hi ha artis

tora, avui amb la facilitat de
tenen

l'art literari i l'art

que per

en

les antigues

tes

clássics, sinó

a

la inspiració no
invocades pels poe

produir cerquen

tes

rnuses,
en

los

set

pecats

capitals.

Com los antics gentils, deifiquen les pas
sions humanes, amb lo resplandor artístic
les converteixen en ídols, les volten d'una
atractiva auriola, i els proposen a la ado
ració pública, corrompent arnb gran suavi
tat

Y0

-1:-zze

(Continuació)

sions.
•

en

port de salva

a

de la present vida, que

travessa

ella és continua

tota
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als homens.

.Ácabt!Tcfl.

Petí?a earnbra

gatge,

una

a

garrafa

Gagol.

Hi há hagut vegades que ho han fet
fondre tot, fina la darrera camisa, quedant
11 només un mal sobretot i una mena de
Us ho juro! I el drap no eren bromes,
anglés; que el frac sol li costa cent quinze
rabies, i als encanta li buen per vint; dele.
se li en van per
pantalons ni me`n parlen
no rés.
I per qué tot aixó? Per qué? Perque
no fa cap tema. En comptes d'anar a l'ofici
na—al! corre els passeigs i ju_ga a cartea. Al
sí he sabía el vell senyor! No s'hi miraría
pas que fóssiu funcionan, que as alçaría
bellament la camisola í as faría., una frega
tella que en rasca,rfeu vuit dies Tal cora tu
xialis -et dançarán. Ara ve rhostaler i us
din: «no hi ha més menjar que no el paguen
per en_davant». I sí no paguem? (Gernega).
Ah, Déu meu, només una callera,deta, de
sopa de col!
jugaría que ara m'empas
Truquen; ha de ser ell
sarta tot el r_n.ón
(Salta corrents del 'lit).
eants.

SEGON

?'hostal. Llit, tala, ba
buida, bótes, un raspad

—

per la roba,

etc.

Escena 1

Ossip,

sol.

El dia
OSS/P Cjeu sobre'l llit del sen,yor).
ble m'emporti, que'm moro de fam! 1 dins
el ventrell se m`hi fa un aldarull com si hi
passés tot un regiment son.ant les trompetes.
Es dir que a casa no hi tornarem, prou que
ho veig. Qué farien si fóssiu de mi? Ara fa
dos mesos que sordera de PetersburgI El
senyor bufó s'ha, dis'eanzat teta la seva
plata i ara arronça la cua i está dolç com la
mel. De dinerets no en ro_ancaven, en bona
—

a cada vilo, cal
que ún fig-uri (imi
el séu sen,yor): Ei, Oss.ip, vés que era
reservin una cambra, la més comfortable;
encarrega un dinar del primer preu. .A.mb
el recapte de cada día no m`hi sé avenir;
Si, sí,
em cal menjar fi, del primer preu.»
ben sortats que fórera aval només que el pit
jor deis taberners ens en donés del séu re
capte de cada dia! Qualsevol diría qui sab
qui és, i no ésmés que un senzill «registrat».
Fa coneixença, amb un viatger, totseguit
les e,artetes i—ja el tenim plumat... Uf, que
avorrit el tina aquest viare! Us certifico que
schi estava, basta-nt -millor a la finca: altra
ment, que a la gran Ciutat; peró al menys
allí Un pot atepeír se a pleret. Ni 11.-1 ha pü
blic ni mal- de-caps; Un íé la seva doneta
jeu_ tot el dia de ven.tre al forn 1 vinga men
jar pastieos —De totes raaneres, está clar que
pingó. hi contradirá, com la vida a Peters
burg —rés. Només que tingueu diners a la
bossa—quína vida tan.t delicada i tant polí
tica! teiatre, goços que us dancen—i dema
n.a tot el que vulguis. I cada paraula tant
polída, cor_n_ si tothom hi los noble. An.eu al
batzar-Ti els marxants as criden «honorable
senyor, estimat senyor!»
Volea passar el
us asseieu al bot, i
qui hi tenia al ces
tat: un funciona/1A- Necessiteu corassa3ayia,
només as cal entrar al primer local, i vet
aquí un senyor tot irlustrat queEns contará
el que passa pel gran món i as explicará el
que vol dir cada estrella del cel: que tot ho
velen COD1 sobre'l palmen de la má. I la
vella (»Tia d'un oficial qui us comença a ter
senyals, i una altra vegada és una cambre
reta qui se us presenta... fu, fu, fa (somriu i
mou el cap)-. El díable l'ern_porti la galante
ría! 1 mal se deixen les parauletes gentils:
r_n_ai ningú as dia de «tu». Si as avorriu de
anar a peu, preneu un cotxe i us hi asseieu
cora un gran senyor; i si no tenia el gust de
no hi fa rés, rés més senzill: cada
pagar
casa
té una porta darrera, qae as hi 1Ds
queu i el diablo no as traba més. Nornés una
cosa
hi ha dolenta: aval viviu i rnengeu
com un rei, i demá ja reven.teu de gana
com per exemple ara jo. 1 ell en té tota la
culpa. Qué li tarea? El senyor papá ens en
i en comptes de tenir-lo fort,
vía din.ers
velen—come-n.9a a malmetre'ls, que ara cot
xe, que ara billet Pel teiatre, 1 abasns del
cap de la setma,na, el frac non ja és ala en

fe; peró
tant

—

Escena

OSsip

CEILESTAKOV.—Té, prén (li dóna el capelli
ja et tornaves a revolcar sobre

el bastó). Ah,
'1 Hit?

Jo, revolcar-me? Com si no n'ha
vist mal de nitS.
Ments! 'Phi has revoleat;
CHLES'E AKOV.
qué no ho veus com está. desfet?
OSSIPPeró per qué era cal? Com si no
sabés que Cose és un lit. Per xq tine peas,
per tenir-me dret. Qué n'he de ter del vos
OSSIP.

—

—

—

gués

—

—

lit?

tre

CHLESTAKOV (passeja amunt í aval/ de La
cambra).
Mira si dina la bossa .h.i ha una
miqueta de tabaC?
OSSIP.
Tabac
d'a ón ens vindría? Fa
tres dies que us en fu_máveu les escorrialles.
CHLESTAKOV (passeja arnunt i aval mosse
gant-se ele llavis de díverses faisons; acaba
per dir arnb ven torta i decidida).— Escolta,
—

—

Ossip!
OSSIP.—Q11é

sen.yor?
igual de forte, peró
decidida).—Vés allí.
mana

CELESTAKOV (arnb

—

—

TT

i Chlestalcov.

no

tant

el

veu

OSSIP. --A C511?
CHLESTAKOV (amb veu ja ni mica decidida
ni forta, n2,olt a,prop de la súplica).—A dalt,
al menja,dor... digue'ls-hia. que m'enviin di
nar.

m.e`n guarcl, no ho _taré pas.
CliausTAKov.—Cóm goses, imbecil..?
OSSIP.
Ja ho cree; tant se val sí hi vaig,
que no en sortirá pas rés L'hostaler din que
ja no cm donará més dinar.
CHLESTAKOV.
1 corn agio perm.et de dir_
—

—

altre faceciós desvergonyit!
I encara din, que‘s presentará al
OSSIP.
batlle; din que fa tres setmanes que són aquí
i no ha vist ni una mala peça blanca; .Tu í

ho?

Quin

auten
el tea senyor—diu—són dos bargants
tics; í el teu senyor encara un trufaire. Ea
la meya vida—din—he vist dos bandolers 1
llepaplats com. aquests »
bé
azinz..sTJkicov. —I tu, bajá, t'hi rabeges
-Proa tornara-n.1'h° a dir tot aix61
OSSIP.—Dill: «Aixi tothom arriba i
de
la i menja a maullen 1 encara ni parlen
jogu_ínes,
treureten! Jo—din-no estic per
dina la
m`a-niré a plányer, 1 que as enreixin
presó.»
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CHLESTAKOVProu, prou, cap-cigranyl
vas a dalt i adoba't amb ell cona podrás per
dinar. Quina bestiola d'homo!
OSSIP.

—

No fóra millar que

us

fés venir

Phostaler?
CEELESTAKOV.
tu

naateix

--
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Per qué l'hostaler? Vés-hi

,

CHLESTAKOV.
1 l'altra gent de la fonda
tarabé? Tots bons 1 aixerits?
SERVENTTots bous i aixerits gracias a
Déu..
CELESTAKOV.—H1 han gaires hostes?
SF.avaRr.—Si, pas malament, gracias.
CEELIISTAKOV.
Escolta, amie, encara no
ra'han dat el dinar; íes-me el favor de pujar
dalt, que's dónin un xic més de presea,
que acabant de dinar tina feina u_rgent.
SERVENTPera l'am.o ha dit, que no us
en vol donar méss Una mica més que ay-tú
no se'n va a planyer's davantidel batile.
CHLESTAKOV.
Plám.yer's? Judica tu ma
teix, caríssim; ja veus... bé cm cal manjar.
Altrament podría amagrir-me. Et die que
tina terriblement gana: t'ho dic sense mena
de trufa..
SERVENT.
Sí. EH ha dit: «No hi ha més
dinar» si no paga ele endarrerits. Es ciar
senzill.
CHLESTAKOV.—Bé, bé, faeeciós; vés i.parla
li, fes-li tornar el seny.
SERVENT.—.1- qu'e 11 die?
CHLasTaxov.—Explica-li seriosament que
bé cm cal manjar. Els diners .són tota una
-ultra cosa... El campero!. ignorant es pensa
que a ell no li vindrá cap desventura si no
menja, i e pensa que ele altres són igual.
Mira si n'és d'interessant!
SERvEyesr.
Si volett, li diré (El servent
—

—

—

OSSIP.—Peró creieu-me,

senyor...
CHLESTAKOV.
Vés-te'n amb el diabla, i
erida l'hostaler que baixi! (Ossip se`n, va )
—

Escena III
Chlestakov tot sol.

—

Es terrible la gana que
CHLESTAKOV.
tale! He fat un petit tom i pensava: potser
eni passi la gana; pena el diablo remporti,
que aixó no passa. Si, si a Panza no haa,rués
bestiejat, ara hi hauría prous diners per tor
—

a casa. Aqu.est capita dInfantería in'ha
enforquillat ben netament; és una meravella
cona remena les cartas el bargan_t_ Un quart
de seure i ja cm té ras i descanonat. I tot i

nar

aix?), encara voldría araidar-ra'hi una altra
vegada a la vida. Nom_és que hi hagués oca
sió! Quina abominable vilotal A les pastice
ríes ningú fia. (Comença de xiular la obertu
ra de «Robert el Diable», després cai, ~re no
em cosiu més» i finalment una barreia des
ordenada.) No vol baixar ningú.

•

—

•

.

—

Escena IV
Chlestakov, Ossip i un serven,t de la fonda.
SERVEKT.
L'amo envía a demanar que

Ossip se`n van.)
(Seguiret)
Trad. C. R. B.

—

cosa

valen.

CHLESTAKOV.
Bou dia, amic. Com
aquesta salut? Bona?
SERVENT.—Gracies a Déu_.
•

—

el

us va
-3

,oaa
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Acabo de leer, en el extracto telegráfico,
el discurso de Melquíades Alvarez. Siempre
he tenido

una gran simpatía, «desde fuera»,
por el esfuerzo del «reformismo», por el ex
perimento histórico que va a representar.
Asisto al espectáculo con grandísimo inte
rés, desde mi butaca. Y hoy, ante la presen
tación oficial de ese núcleo que se nos ofrece

valor nuevo, como un espíritu nue
la política, me siento impulsado a di
vagar un poco sobre su filiación, sobre sus
Precedentes históricos, sobre su... «buena
Ventura.»
A primera vista, el reformismo—ya se ha
dicho—quiere ser un partido de intelectua
les. Representa, pues (lo quiere representar),
un valor filósofico más que un valor históri
ca, a diferencia de lo que notábamos al ha
blar de la Mancomunidad. Tiene algo de
aquella pléyade neoclástica que suscitó en
como

un

vo en

Espana la casa de Barbón y que brilló, so
bre toda, bajo Carlos III. También entonces

€5:tratabal,: aparentemente

de enlazar una
tradición con una reforma, de aclimatar en
Espana un saludable extranjerismo y, más
aún, toda una dinastía.
Sabido es que el experimento fracasó...
Ese fracaso se llama Carlos IV, se llama, so
bre todo, Fernando VII. En las dos épocas
representadas por estos monarcas, hubo dos

intentos, igualmente fallidos; el de
los afrancesados y el de los constituciona
les. Elprimero se malogró por la candidez
misma de los segundos, que cooperaron in
nuevos

cautamente a la resistencia del tradiciona
lismo.—El segundo se malogró por la inter
vención francesa de 1823. Y todos los es
fuerzos subsiguientes en favor del renova
miento han sido,

en realidad, apariencias,
sacudidas impopulares, falsificaciones de la
libertad, o bien improvisaciones sin energía
como

la de 1878.

?Por qué? ?A qué atribuir ese pertinaz
fracaso? ?Habrá una incompatibilidad entre
el alma espanola y la Revolución?—jAh!
Voy a contestar con una paradoja: Creo que
el defecto ha consistido en buscar el adveni
miento- de-la libertad por medio de la liber
tad misma, en vez de imponerla por una
santa tiranía, por un generoso despotismo,
por la más intrépida arbitrariedad. Cuando
el senor Alvarez, en su fogosa imprecación
contra Maura, se oponía a la vuelta de los
conservadores por horror a la dictadura, no
pensaría seguramente que los liberales se
han

perdido por no saber, a su vez,
su respectiva dictadura civil. En

encon

país
donde la renovación está por hacer, los Go
biernos que continúen la antigua manera,
no tendrán necesidad de dictaduras, porque
trar

un

la inercia misma del cuerpo social, el movi
miento adquirido, ayudarán a su populari
dad. Las grandes popularidades espanolas
han coronado hasta ahora a los continua
dores de la tradición nacional, en una y otra
forma Las «calmas,' han sido siempre po
Maura fué impopular cuando
defendía las reformas de Cuba, mientras era
popular entonces la corriente emuladora del
clásico duque de Alba. En cambio, Maura
tiene hoy una «popularidad» (si vale decir
lo), entre la aristocracia y la alta burguesía
porque no remonta la corriente nacional,
sino que se abandona a ella, la expresa y
concentra, la «genia,liza». No de otra manera
los viejos mitos, que representaban antro
mórficamente las fuerzas naturales o las pa
siones humanas, eran adorados como dio
ces —Y al lado de esa popularidad del senor
Lerroux entre una parte de las clases bajas,
ha consistido en sus adulaciones repetidas
al espíritu de raza, a las arrogancias tenori
les, mejor que en sus ideales republicanos
y libertadores. La antinomia entre el senor
Lerroux y el eatalanismo radica en el cho
que de dos espíritus, de dos pueblos, no de
dos ideales políticos.

pulares, aqui.

Hé aquí, pues, que se ha constituido, por
vez desde los tiempos del conde de
Arand_a, un partido que aspira a una alian
intelectualidad y el monarca,
za entre la
esta
contra los partidismos oligárquicos y
cionarios que han venido turnando en el
poder. Pero ese partido no puede conside
rarse como expresión de la voluntad nacio
nal del momento, porque rara ello sería pre
ciso Que la nación tuviese conciencia de su
necesidad, y volición para renovarse. El cír
culo vicioso es férreo, infranqueable: para
renovar un país, es preciso que actúe sobre
él un factor nuevo, un factor ajeno a su pro
pia voluntad, esto es: un dictador. Con vie
jos elementos no se renueva nada; y lo que
ha de ser renovado no puede elegir el ins
trumento de su propia renovación, porque
la necesidad
no lo conoce.—De aquí, pues,
de eme una fuerza ajena a la totalidad del
país asuma los poderes y secunde el espíritu
nuevo de los reformadores;
esta fuerza no
Puede residir más que en dos agentes: o
bien la plebe, alzándose para imponerse a
mano armada, en la Revolución, que impli
dictadura, o bien el
ca una momentánea
monarca ejerciendo por si propio el airoso
acto de voluntad de que es incapaz la na
ción; lo cual es una dictadura graduada,
porque el poder armónico asume funciones
Propias del legislativo.

primera

Cuáles

son

los elementos de nuestra

polí

espanola? Vamos a enumerarlos: 1. Un
espíritu de «renovación», enemigo del turno
pacífico y partidario de las fórmulas progre
sivas en vez de las fórmulas alternativas;
una todavía pequena aristarquía, que «no»
es ya «producto» de la vieja nación y aspira
de la nueva—II. Un espíritu
a ser «causa»
de «resistencia», de neofobia, de falsificación
sistemática, tendiendo a la sustitucion de
los «ideales» por los «intereses», de la solida

tica

ridad social por la

«espíritu»,

casta.

En realidad

esto

«forma», sino «mate
ria», pura materia. Es «producto», no «cau
sa», aunque se figure lo contrario.—III. Una
masa social adherida
a ese espíritu viejo,
arrastrada por el viento tradicional, adora
no

es

no es

dora idolátrica de las fórmulas recibidas e
incomprendidas. Esta masa reside en los
campos y en las capitales de provincia. So
metida a la «autoridad», porque esa masa es
«obra» de los demás y nunca «autora» de si

•
•
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misma,

cabe esperar que cambiará a medi
da que cambien sus «autoridades», sus maes
tros, sus su.gestionadores. Viene a ser el ba
rro nacional en manos del escultor de arri
ba.—IV. Otra masa social vagamente inicia
da en las redenciones, llena de visiones de
porvenir y atisbos de estrella epifánica; con
los oidos zumbantes del eco mal comprendi
do de las futuras revueltas. En la masa de
las grandes ciudades, de tres sobre todo, Ma
drid, Barcelona, Bilbao. Esa masa ya casi
no es «materia». Es ya
«espíritu», espíritu
ascendente. Pero es también fuerza, fuerza
tanto más temible cuanto que une a sus ro
busteces materiales la energía espiritual de
las nuevas aristocracias. Representa, ade
más, el elemento universal y cosmopolita
actuando sobre el elemento nacional: el
mundo sobre Espafía.—V. Y en fin, sobre
todos los elementos, el llamado poder armó
nico, que puede ser hoy el árbitro de los de
más poderes visibles, la clave del problema
-

perentorio.
?Véis ahára cómo, según las inclina
ciones de ese poder armónico, según las «ar
monías'', o enlaces que forje, puede cambiar

ae

revolucionaria de su marcha?
Si, después de una disolución de Cortes,
las elecciones tuviesen que revelarnos la
auténtica voluntad del país, la decisión del
Rey, co soberano con las Cortes, no tendría
dificultades. Pero la ineducación política
del país es de tal naturaleza, que la volun
tad nacional aparente dependerá de la per
evolutiva

o

del poder eje
persona, tendrá
mayoría. En estas condiciones, sólo cabe
dos
una alternativa: sólo cabe escoger entre
personas: entre la persona que representa
los heredados impulsos materiales, y que es,
ella misma, por excelencia, producto de la
vieja naturaleza indígena, o bien la que re
presenta esa fuerza nueva, destinada a in
sona

que ocupe la

presidencia

cutivo. Sea quien

sea

esa

suflar tal vez un espíritu, una volición, una
conciencia, en el cuerpo letárgico de la

«patria».
»Si retais
?Quién sabe?

rol... yo

no

vacilaría. Pero

.

GABRIEL ALOMAR.

(De

El día

Gráfico_

el senor Altamára

Se nos quiere hacer creer que la intelec
tualidad espanola está de duelo por que se
ha admitido la dimisión al senor Altamira
de su flamante Dirección general de Ense
nanza, sin que se consigne en el decreto co
rrespondiente la consabida fórmula : «satis
fechos de su celo e inteligencia», etc.
Lo del duelo se ha dicho en gacetillas
anónimas. Se conoce que aún conserva ami
gos el senor Altamira entre «los chicos de la
prensa». Pero la intelectualidad espanola no
•dá senales de vestirse de luto. Y ello me pa
rece
natural.
El senor Aitamira ocupa en Espana una
posición de clasificación difícil. Para los in
telectuales, es un burócrata ; para los buró
cratas, un político, y para los políticos, un
intelectual. Esta posición ambigua es en

tretenida. Muchos intelectuales tienen algo
que temer o que esperar de las oficinas pú
blicas ; pero los oficinistas se hallan, a su
vez, sujetos a los políticos, y los políticos
respetan en ocasiones, y en ocasiones temen
a los intelectuales. Pero esa posición no pue
de mantenerse sin un tacto infinito, y aún
presciente, que sepa senalar al espinazo la
hora de las inclinaciones espontáneas, si han
de evitarse las forzosas.
El senor Altamira no poseía ese tacto za
horí que permite a algunas damas de las
grandes urbes mantener indefinidamente su
posición indefinible de artistas para el demi
monde, de senoras de sociedad para los ar
tistas y de demi-monde para las senoras,
sin que llegue a descubrirse el quid pro
quo.
El senor Altarnira ha cometido el grave
error de equivocarse respecto de su posición
en el mundo. Elevado caprichosamente,
no

más. caprichosamente,

la suerte nacional, y decidirse la naturaleza

supuesto, que
otros funcionarios, a la Dirección general
de Ensenanza, el senor Altarnira ha creído
representar en su oficina la intelectualidad
de su país. Ello le hacía suponerse invul
nerable. Ningún ministro se atrevería a ene
mistarse con la mentalidad espanola. Con
siguientemente, el senor Altamira ha sido,
por

durante algún tiempo, el déspota supremo
de su departamento.
El Senor López Munoz se decía : « Qué
va a ser de mí si descontento al senor Alta
mira! » Si imaginaba que cohortes de ca
tedráticos, de escritores, de sabios y de ar
tistas, habían designado al senor Altamira
para que salvase la ensenanza espanola, y
antes se hubiera dejado quemar vivo el mi

nistro—esta, lector,

rregir

es una

imagen—que

co

de los decretos de
su
director. El senor López Munoz se fi
guraba que el senor Altamira era la encar
nación de la Pedagogía, la Historia, el De
recho, la Ciencia, la Universidad de Oviedo
y el magisterio espanol, poderes misteriosos
los unos y electorales los menos misteriosos.
Pero el senor Altamira tuvo la desgracia
de que al senor López Munoz sucediese el
senor Ruiz Jiménez. El senor Ruiz Jiménez
conocía lo bastante la ensenanza para saber
que el senor Altamira no había hecho en su
vida ninguna clase de investigaciones espe
ciales que dieran carácter técnico a su paso
por la Dirección general. El senor Altami
ra es un catedrático que no desluce su cá
tedra, pero que nunca se había especializado
como
pedagogo, ni como estudiante de la
condición de las escuelas públicas de Es
una

coma

en

uno

1:13111"

Martí Alpera. Pero como hemos convenido
en que los meros maestros no tienen catego
ría para un puesto como este y ni Giner ni
Cossío querrían ocuparlo, aquí estoy yo pa
ra hacer lo que pueda y ayudarle a usted.»
El senor Altamira adoptó el otro gesto,
el que quiere decir : « Y quién es un minis
tro ? Un mero político. Pero yo soy un téc
nico, yo soy la Pedagogía, yo soy la Cien
cia, yo soy la Cultura, yo soy el aplaudido
en la Sorbonne, el ovacionado en América,
el de la conferencia pedagógica del Ateneo.
A mí políticos ! »
Y el senor Ruiz Jiménez contestaría para
su capote:
«De lo que pasó en la Sorbonne
y en América no sé nada. De la conferencia,„
del Ateneo dijeron los pedagogos que fué
lamentable. Lo que sé positivamente es que
los actos del director de ensenanza han sido
desastrosos. Nombra inspectores entre los
exalumnos de la Escuela Superior del Ma
gisterio y hace la selección por la cola, entre
los últimos números y no entre los prime
ros.
Interviene en el escalafón del profeso
rado de normales y aquí también se arregla
para que los últimos sean los primeros.
Reorganiza la categoría de las escuelas y
se las arregla de modo que los maestros de
las grandes ciudades soliciten como más
ventajosas las escuelas de las aldeas. Su
prime los exámenes de las escuelas por los
Municipios, cosa magnífica para los profe
sores haraganes. Se conduce como si el pro
blema de la ensenanza fuera tan solo el de
los maestros intrigantes. Acabarán éstos por
alzarle una estátua, cuando no quede en toda
Espana una escuela pública que funcione'
con

regularidad.»

Pensara o no estas cosas, el senor Ruiz
Jiménez lanzó un decreto que trataba de
restablecer el orden en el caos sembrado por
el senor Altarnira. Dimite el senor Altamira.
Se imagina que la intelectualidad espanola
va a alzar barricadas para mantenerle en su
puesto. La intelectualidad espanola no se
mueve. Y el senor Altamira anuncia su pro
pósito de dedicarse a hacer investigaciones
de historia de Espana.
Me parece muy bien. El día en que se
publique un trabajo del senor Altamira que
sea interesante, seremos muchos los que di
gamos- llenos de alegría : «Este hombre no
era pedagogo, ni hombre de mundo,
pero
hace en historia trabajo original».
Hasta entonces, el senor Altamira se evi
tará desilusiones como la última si sabe ha
cerse cargo de que su nombre es uno de los
que sirven a nuestro pobre pueblo huérfano
para imaginarse que están cubiertas las pla
zas de grandes hombres.
Y aunque ello so
sabe en Espana suficientemente, no estará
de más que se sepa en América.

pana.

RAMIRO DE

MAEZTU.

Era tan técnico como ló hubiera sido yo,
si hubiese aceptado el puesto del senor Al-1.1—
tamira cuando me lo ofreció don Julio
rell en las escaleras del Heraldo, en Di-:"4
eiernbre de 1910. Yo no lo acepté,
no sabía de eso, y carezco del suficiente tac-'51
to para disimular mis ignorancias. Del se-1'
nor Altamira, que lo aceptó, no podía espeLlibre deis Poetes
3 pessetes
rarse
que improvisara ciencia
»
5
libre de sonets
»
Lo que podía esperarse es discreción.
Segón ubre de sonets
»
La discreción pedía que cuando el senor
Els Pruits Saborosos
»
Ruiz Jiménez juró el cargo, el senor Altami2
La Malvestat d'Oriana
»
ra tuviera un gesto de
excusa que dijera :
5
Les Monjoies
0'75 ot:.
«Senor ministro : yo sé muy bien que no
L'Irdili deis Nyanyos
soy hombre para el cargo. Aquí estarían
la Casa Lluis
Se troben de venda
bien Giner o Cossío o alguno de los maes2, i a /lastra
Editor i llibrer,
tros de escuela que saben su oficio, como
nistració.

Bu•-!1-

porquen
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Ateneo Barcelonés: Atlas Cataiá del segle
de Dulcet i Atles Minor de T. B.
Salten.
RR. PP. de la Companyia de Jesús: Varis
Aties i Mapes formats per les rnissions de
América del-s seg-les XVI a XVIII.
E,'xern. Sr. D
Ferrní Calbetón: Donatiu d'
una fotografía presa expresament per a aques
ta Exposició, de un mapa del segle XI, fet en
el Monastir de Ripoll i l'original del qual se
guarda en la Biblioteca del Vaticá.
RR. pp. Caputxins: Dos portulants del se
gle XVII i varis Atles del se-gle XVI.
D. Josep M. de Sisear: .Els vuit Ilibres de
les NarraCions Geográfiques de Claudi Ptolo
raen, seg-le XVI.—Traducció del Testrurn Or
bis de Abraharn Ortelio, seg-le XVI.—Atles
italia del seg-le XVII.
D. Antoni Torrents i Monner: Una repro
ducció de la carta de manejar de Joan de la
Cosa.
Real Arxiu del Estat italiá a Florencia: Re
produccions fotog-ráfiques de les cartas nauti
ques i g,eográfiques del Mediterrani i Mar Ne
gre, de 1311, altra. de Joe Bertrán de 1491, i
altra de 1487.
A més h.i ha anunciats altres notables envíos.
La citada Exposició estará degudament vigi
lada de dia i de nit per soldats de marina i
guardia urbana.
En aquests últims tres clics se han inScrit
congressistes les corporacioes i entitats se
g-üents: Escala Elemental de Cornerç de Ovie
do, Societé Lang-,uedociéne de Geographie de
Montpellier i un g-rupu notable de israelitas
de Mazagán (M'arree.), baix els auspicis del
Sr. Cónsul de Espanya en dita localit.
Figuren en dit Congrés cona congressistes

XIV.—Mapa

Cencjvás EspaErrgell
MementlE

c)

GeolvaLlia scja,Elenlall

Geografía

de la

organitzadora del Seg-ón. Con
de Geografía Colonial i Mer
cantil está ja repartint els carnets de identitat
als Srs. Cong-ressistes inscrits i uitimant els de,
talls de organització del Congrés, el qual co

Srs. Conaunicants

rnençará el

dia io vinent.
Dórra una idea de la importancia que tindrá
dj.t Congrés, eis Srs. Ponents y Comunicants
que presenten treballs, els quals están classifl
cats en les tres seccions que a continuació se

a)

expressen:

b)

d'aquesta Secció:
Societat Económica de Arnics del País, de
las Palmas, Excm. Sr. D. Ferrni Calbetón.

La Comissió

grés Espanyol

Tercera.- Secció Colonial
Territoris de ocupació de l'Africa del
Nord.
Dr. D. Francesc Miras Carrasco, D. Manel
Ferrer, D. Josep Ribera.
Possessions de l'Africa Occidental:
D. Francesc López Canto, D. Guillen.- J. de
Guillén García, D. Caries Sc.-mjol, D. Emili
Gómez Flores.

Primera: Secció Cien.ca

Ensenyança, regles i nomenclatura:
D. Emili Senanto, Exem. Sr. D. Ricard Bel
trán Rózpide, D. Ramon Rucabado i Comerma,
Excm. Sr. D. josep Ricart i Giralt, D. Alfred
Gummá i Martí, D. César August Torras,
Rd. P. An.toni Griera.

c)

Antoni Sugué.
A rnés, en els últims dies s'han inscrit Con
gressistes les corporacion.s següents:
Associació Comercial de_Porto, Cambra de
Comerç de Sabadell, Institut General i Técnic
de Reus, Foment de la Industria Suro-tapera
de Palamós, Centre de Cultura Hispano-Ame
ricano de Madrid, Associació de Corredors del
Comerg 1 de la Industria de Barcelona. Círeol
de la Unió Mercantil de ídem, Coldegi del Sa
grat Con de Jesús de idem, Escola Superior de
Comerç de Palma de Mallorca, Institut Gene
ral i Técnic de Teruel, Academia Calasancia
de Barcelona, Col-legi de Advocats de idem,
Societat ddEstudis económics de idem, Gremi
de Agents de Passatjes de ideal, Institut Agrí
cola Catálá de Mera, Real Academia de Cien
cies i Arts de idem, Societé Non:mande de Géo
g-raphie de Rouen, Cambra de Comerç de Je
rez
de la Frontera, Cambra de Comerç de
Valencia, Real Academia de la Historia de Ma
drid, Laboratori Biológic Maní de les Balea.rs,
Palma.
La Exposició de mapas antics i material va
liós d'ensenyança geográfica, que amb motiu
del Segón Congrés Espanyol de Geografía
Colonial i Mercantil, se inaugurará en els sa
lons de la Cambra de Comerç i Navegació, el
dia deu del corrent, promet ésser molt interes
sPnt, puix a Inés deis notables rnapes ja raen
ciona.-ts en el Programa general de dit Cong-rés,
han ofert enviar notables exemplars:
Depósit de la Guerra: Varis planos topográ
fics de les possessions espanyoles del Nord de
l'A frlea i de riostra zona de influencia al Ma

Física i Biológica:
Rossendo Serra i Pagés.' D. Emili H. del
D. Cosme Parpal, Dr. D. Lluís Pa
Rarnon Bullón Fernandez.

Villar, Dr.

Geografía

Histórica:

Dr. D. Eduard Pérez Agudo, Excm. Sr. D.
Lluís Mariano Vidal, D. Manel de Ossuna. Co
mendador D. Juan :41.barQ-ues de Sosten.
Srs. Cornunicants d'aquesta Secció:
D. Alfred Durand, D. María Baldó, D. Ra
mon Miguel i Planas, D. Anton.i Rubió i Lluch.,
Rd. P. D. Joan Ortega S. J.

Segona:

Secczó Econdmica

Geografía de la Producció:
D. josep de Zulueta, D. Josep
rrallo, D. 1\ilanel Vilá.
b) Geografía del Comerç:

a)

Antoni Bo

D. F,nric Lanfranco i Casanova.s D. Lluis
D.
Riera i Soler, D. Ig-nasi Ribera 1
Frederic Rah.ola, Dr. D. Jaume Alg-arra, Excm.
Sr. D. Gulilem Graell, D. Ferrán Boter, D.
Amadeu Maurel, D. Josep M.a Guillén i Gó

frovira,

mez.

b)

Transports
D. Víctor Gil.
i.er

terrestres:

b) 2.612 Transports maritims:
D. JeanGarriga Ma.-só, D. Francesc

Carreras
Iltre, Sr. D.---Alexandre Bosch 1 Catar-D. Simeó Mug-uerza, D, Ismael Gajardo

Candi,
neü,

Coloides iliures:

D. Claudi Annetlia, Dr. D. Angel Pulido.
Srs. Coniunicants d'aquesta Secció:
D. Alfred Durand, D. Eugeni Caputo, D.

b) Geografía

e)

emigració:

D. Ramon Bollón Ferna.-n.dez,

Reyes.

Ajuntanaent Constitucional
protecters:
de Barcelona., la Excma. Diputació Provincial
de Barcelona, Cambra de Comerç 1 Na-veg-ació,

Foment del Treball Nacional, Societat Anóni
ma <.<Els
tranvías de Barcelona», Excm. Sr.
Marqus d'.Alella, La Companyía Transatlán
tica, Excm. Sr. Compte de Lavern, Successors
de D. P. M. Calvet; Srs. Conde i Cornpanyía,
Srs. Vicens Ferrer i Corapanyía, Srs. Güell i
Companyía, La E.,?Spanya Industrial, La Maqui
nista Terrestre i Marítima, D. Alexandre Le
rroux,Srs. Morató i Sampera, Fills de Ram_on
A. Ramos de Barcelona i els Srs. Fills de Meir
Cohen de Mazag-,án.
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Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
i a la nostra Administració.
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notas
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França:

a

Leva:110s

de fábrica fi

de passat

correu_s.

Grupes maring, de 6, 15

evreg

130 HP.

(P&RE.T.4

Per canots de recreu,
tran.sports de pa,ssatgers,

práctics de ports
salvamentde náufregs i au
xiliars de barco de pesca.
serveis de

‘,55)

DE VENTA A TOTAS PARTS

transport

Per transports de 1
i de 3 toneladas i servei de

de origen.

fonts

de
HP.

gers, servei de col-legis
d'hotels i ambulancias sa
nitaries.

Catalán. Cridém la ateneió deis consamidors,

Vielly

artiflelale que s'ofereixenen aauest
fonto

Telegramas

de la aceRetat Amó

molt partieularment deis raalalts, per tal que

pendre

Pera

Aquestes aigues,

fetga,

12/15, 15/20, 30/40 y 45
Els mes rápits i els

Chagsis per ómnibus i
ca.maions, 15/20 y 30/40 HP.

bicarbe

Sense rival Del reurna•Usrne, la d5labetem

i les afeecions del eoténuae9
de

60°, alcalines,

Chassio de turisme

económics de essencia i
neurnátics.

Teléfon 8.250

aatat-sódiques.
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Adwinistració: RAMBLA de les FLOS-18=ent:
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CDTgral meva.'
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BARATOS
Reeeniendada por las Academias de Medicina de París y Barcelona, etc.,
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PLIRGA.NTE SIN RIVAL EN EL RfiuNDO

OBJECTES
(5 4

E, (3 1711 Z1 S

etc.

IYART

constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
viscerales, desórdenes funcionales del estó
depósitos biliosos, calenturas tifoideas, conzes
herpéticas, fiebre amarilla, e,scrófulas, obesidap
(zordura.); NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de /egitiraidad,
zigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorae/h, con el es
substituciones.
udó eZcarna_do y etiqueta amarilla. Descon12,- de imitaciones y
VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES
Combate eficazmente la
del
y
obstrucciones
mago é
calenturas,
tiones cerebrales, afecciones

hígado bazo,
intestinos,
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