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ternps que les virtuts es perden, encara
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Congrés

Primer

Reeter, per BóNA

del Sr.

cinc actes de

C. R. B.)

una

la dita

casolana,

el.laboració

que

tanta

constitueix

un

sa

oasi

dintre el món modern.
Sha de confessar que els catedrátics

espanyols—amb qualques honrases ex
cepcions—quan queden millor de tata
la llur vida és quan elegeixen senador.
Ello poden sernblar durant tot el curs
antiquats, ininteressants, egoístes, sen
se el menor zel pels deixebles, sense la
mes petita idealitat científica, simples
burots del dia d'examen; peró si tot
l'any es anifesten d'aquesta pobre gui
m_

L'a sehnana

sa,

quan vé el rnoment d'una

homes

transfiguren, esdevenen
exemplars, étics insignes. Els fils

que'ls

mallen

senatorial

2De la preinsa
Al margen de

un

diseure_so, por MAR

TÍN B. BERRUETA.

Maura,

ments

es

aleshores

estereotipats,

no

en

llurs movi

ja la rutina,
l'escalafó, sinó

són

la son., el fetaxisrne de

nobles sentiments humans: la

els més

por EMILIO JUNOY.

elecció

gratitut personal, el desig de la pros
peritat personal, el desig de la cordiali
tat arnb qui mana. Són dolgos, sotme
sos,

rápids,

sonares

go

unanims. No són verbalitats

que'ls

governa;

no

són

des

varis de somniadors go que'ls decideix.
Necessiten l'encarnació del ideal, l'ideal
___ÁszTaa de sert,17.

Obra

Qüestions Givils,
per

nava

T'Anís de Peguero,

extractades

guera

per

de la doctrina civil de Pe

anotat

amb la Jurisprudencia
eatP

i que

ben

terrog de

es

faci entendre amb

ciares; la

sucre

o

promesa

l'amenaga

en

d'un
cas

tellá.
estudiadez segons

Francesa Masponsi Anglasell.

Extracte

plástic

senyals

17'

nos.h.e Dret

ben

1ana.

Aquests

homes

cornplexes,
sadora

oficialment

són duna

savis

sirnplicitat

tant que ninots

enci

electorals. Un
universitari que tots
coneguérem, metge, es guanyava l'acta
assistint com facultatiu a tots els au
cert

en

ex-senador

farniliars de cada llar de catedra
tic. En aquestes darreres eleccions de 1'
Universitat de Barcelona, el senador
nients

triomfant, qui

sab si haurá prornés

no

drir durant la quaresma tata la prestat
gería deis savis de l'Estat. En aital cas
compren que, arnb els ulls espurne

es

jants d'emoció, els catedrátics hagin de
positat a l'urna la seva papereta del ba
callaner, la qual
convertía per ells en
es

una mena

de «bono»

El Doctor

parroquial.

Fargas,

prestigis catalans,

un

era

deis més alts

el candidat

au

podía creure's que l'és
gloria de la ciencia mundial

tonomista: ell
ser

una

servía per arribar

a

senador universita

Quina ignoscencia1 A l'Universitat,
afortunadament, els valors rnorals pre
ri.

dominen sobre els intel.lectuals. Un savi
és un horne perillós. Es capag d'ésser
obert i
litat

independent.

Pot tenir

comprometedora.

una

idea

Val molt més

un

home del Comité de Defensa Social com
el senyor Daurella; que a un home del

Comité,

altres

sar-li, peró
vida amb
amb

un

un

alguna

marfugues podrán

pas
ha d'estar mai de la

no

ai,

per si

es

trenca el cap

cosa.

Aquesta solidesa administrativa i ofi
primera condició que cal exigir
senador per la Universitat, més

cial és la
en

un

dit, per la «Universidad.» Es dubtós
que'l senyor Fargas arribi rnai a tenir
la. Per ésser així, no hi há més remei,
ben

schi

ha de néixer. 1 el senyor Fargas
un valer de les estrelles, és
home d'
Universitat i no de .t.Universidad» i té
per

malta r_o_és tirada

a

postulador de vots
personals.

horne eminent que a
i agent de ganguetes
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época. Qué discutim? Es ben cert que
cada ú porta adins el verí o la salut per
tot el que li vé de fora1 Ens alcem d'un
convit i les viandes que en els uns hau

Daleg musical
els ulls, he con.vocat
adins meu tres persones d'un diáleg
imaginan. Convé dir que no ho ha fet
tot la meya imaginació: era una tarde
dé diutnenge, que l'aire és quiet, i no
més venía d'una finestra oberta una
musica de piano en una pega de Mozart.
I en aquella quietut amb ánima de rnusica he imaginat que la una persona
deja: «Sentiu?... al rneu concepte aquest
Mozart és una represen.tació perfecta de
lo clássic: tant ben comptat, tant ben

Avui,

tancant

amb l'accent musical, diguemrecaient tant al seu Ilóc. De quin
músic modern podríem dir que`ns dona
una idea de
lo clássic com eh? Folgat
sempre, mes també dócil. Un schi deliveiam, vuIl saber de qué
ta, i si diu:
'm vé el delitos descans que tro.bo en
descobreix qu'es el
aquesta musica,
just,
de les bones prode
l'accent
plaer
porcions: cada nota al seu lloc, cada
porció dins del quadrat que la cenyeix
sen.se que's vegin les juntures, sin.ó yo-

oen.yit,,
ne,

—

—

len.t fixar-s'hi.»
el segón responía:
«C/assic, aviat és dit; peró,

,

rán encés la carn,

t'hi pares; que el que dona la calitat
discreta a les seves frases musicals és la
bona mida deis motllos, l'art, en fí».

si prenem

la denominació mes aviat que en sentit
historio en sentit filosófic, veurern que
clacissisme, tal com ara ho defineix
estima un nostre conciutadá, no vol dir
solsament mida en els motllos on callao
que‘s crea, sinó-rnida també en el rria
teix irnpuls creador, perqué, si aquest és
desordenat, de qué servirá una mida
material? I aixís l'ideal clássic dernana
la lluita de lo raonable contra la natura,
la tallada de la frondositat de les inspi
tacions, i com un deis dons ITléS forts
del que crea, el saber excloure. 1 Mo
zart és tot correntía... Qué saberla si
aquell plaer de la bona midas vé, mes
que del motllo, de la naturalitat de la
inspiració? Si d'ella en vols dir cla
cissisme, allavores... Jo mes aviat es
tic arnb el. que definí el personatge de
Don Joan de Mozart dient que era una
criatura, i creo que podía haver-se estés
dient que el mateix Mozart té la inge
de passions con
nua novellesa i absença
criatura,
i qué aqueixa
sumidores duna
musica».
la
seva
és la excelalencia de
Peró el primer tornava:
«Doncs jo cree que també fou clássic
conciu
a la manera exposada pel nostre
es
sentiment,
per
tadá. Perqué. el seu
con
l'hi
pon.tani que siga, que aixó no
dernnareu pas, no traspassa la discreció;
la seva alegría no arriba rnai a la dis
bauixa, ni la seva rnelangía al deliqui
plorós, oca'. en Chopin_. 1 en aixó tu
trobarás más, si
convens arnb mí. Pero

I l'altre

«O
tivat

una

replicava:
gracia.del temperament,
época,

una

en

ITléS ben dit

cul

en una

classe, que no s'apassionava gaire ni en
el que estimava mes, que de tot en feia
aqueixa musica
un joc. Naturalment que
viu de la sola intuició, sino de la téc
nica musical, que aixó en más o en
rnenys ho té el clássic i el que no ho és.
Peró jo t'asseguro que d'altres, mellor
sabedors deis motllos y les seves secre
tes mides, no donarán la sensació plat
xeriosa de oportunitat quecns dóna Mo
zart, perqué lo que vessarán adins de les
mides sortirá d'un temperament menys
no

dins de la seva espontaneitat».
Mes, un tercer (aquell d'un ideal diá
lec, on sembla obligat haver-hi un gran

agraciat

enraonador,
que

un

que faci la contra i

totjust gosi en_raonar) aquest

un

tercer

extralimitant-se intervenía:
«Tot discutint el nom de la flor pas
sará una floja bonica i us la arrencará,
enduent-se'n el goig veritable. Ern sem
bla taut atrevit entre nosaltres voler-nos
el plaer sentit dient que ens vé
les
mides
i porcions, com afirmar
de
que la nausica. de Mozart es tipo del
temperamen.t d'una societat dins d'una

esplicar

raonador. Peró

en

els altres
cada

encara en

l'esperit
un

l'es

fará una flama diferenta. Ara ens
ho comprova la rnusica que hem sentit.
Tu tehi vols afigurar uns amors de gent
ben vestida, un secret de la elegancia,
el temperament d'una época fet musica.
I tu una altra cosa. Qué sé jo? A mi
aquest Mozart se m'end-ú, aon? a un,9
época o bé al peu de la font-, per sobre'
el cel d'un argen_t blaviç que reposa so
bre el tapiç onejant de les copes del
bosc? o més amunt, allí on l'esperit que
ha viscut de sensacion_s hagudes en les
formes, n'oblida ja lo concret, sense

pera

oblidar-ne el plaer?

aquest

Jo

món que viu la

que és

creo

en

musica de Mozart

s'ens hi endú. Si aixo, plaentíssim, es
Suposant que, siga com
o no?...
siga, volguessiu que'm pronuncies, di
ría que sent c/assic Mozart seguía la co
rrent del seu propi esperit. La forma
c/assica li era natural, i en aquest ser-li
natural está la gracia de la obra. Pero,
escolteu;... encara vé d'aquella sala la
rnusica i ja fa estona que nosaltres estem
discutint. I tot discutint el norn de la
flor, passará una noia bonica i ens la
arrencaráa emportant-se'n el goig veri

clássic

table».
I

aquí

va

tenir fi la

meya

evocaoló.

JosEp LLEONART

L'arribada del Sr. Rector
Un B. L. M. coquet, escrit a máqui
redactat amb soltura com tot el que
ix de la casa comunal de la vila de Bagur,
va congregar el divendres dia 16 del co
na.,

plaça,

enfront de la munici
tot el poble.
palitat, a
L'Ajuntament, el Jutjat, amb agutzil
i sereno, hi eren en massa; la Coopera
tiva, els cassinos i la germandat hi te
níent brillant representació-, els estudis
de nois i noies, arrenglerats amb els
illustrats professors, professores i re
ligioses, també hi eren.
A les tres de la tarda la comitiva ofi
cial en.grossada per una gentada inmen
sa, feu cap a la carretera per on devía
venir el senyor Rector. A la testera hi
anaven Parcalde accidental, el simpátic
Francesc Roger, mudat nou de trinca,
ben rapat, afeitadet, elegant, amb agüe
Ila elegancia nadiva dels que ho sor,
sense presurnció; la vara a la lila dreta,
massa alta per la seva estatura, sembla
se
va
un bácul. L'hi feien costat els
rrent

a

la

representacions‘de

nyors

Jutje

i

Fiscal,

en

Paquito

Pi i

en

Xico Mató, de canes tendres de joves de
bones costurns, que no han trobat l'ho
pensar que
sense
ra d'emmaridar-se,
per ells també han corregut els anys.
Havíen anat al fons de la calaixera
com
l'arcalde, lluYen vara, que la del
Jutge venía curta, perque en Paquito Pi
i les insignies no crei
es un bon mogo
por
s'escu.rsen
xen ni
a mida de qui les
d'una
inventarán
no
se'n
ta. Perqué
que s'estirin i s'arronsin corn tan
ma
altres
coses relacionades arnb la
tes
teixa vara?
En plena carretera, passat el cernen
tiri, férem parada, perque allá baix, al
vege
cim de la costa de Regencos, ja
p?yta
que
rern la pols deis carruatges
tarda te
ven la gent que esperávem. La
bell
un
de
serenor
nía l'espléndida

mena

.

pressagi.

picament

Al parar el cotxe se sentí un
Orns,
de mans. En baixaren el Doctor
ufl
Girona,
canonge de la Catedral de
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venerable

vellet, simpátic, intel•ligent,
si portés la gracia beatí-atraient,
escullits,
i darrera d'en el se
fica dels
ágil,
jove,
Rector,
pulcre, elegant
nyor
ora un cardenal del Vaticá, i somrient
ora un guerrer que posa la planta en
com

conquistat.

lloc

•

La primera impressió és bona, més
bona, superior, i té molt de gua
que
nyat qui fá bona entrada. Els jugadors
de tresillo din:en que entrava amb e‘tu
che En veritat, el nostre Sr. Rector té
cara posat de conquistar-se sirnpatíes,
sobre tot, s'admira en eh l tal correc
i tal finura, i una pulcritut en el
vestir que deuría ésser imitada per tots
els clergues, que bé se pot anar nét de
sotana i aduc de conciencia.
A l'arribar a l'Esglesia, la porta se tro
ba barrada. Un vicari jove, .morenet i ai
xerit, llegeix les lletres del Iltre. Vicar,
General. Les campanes repiquen î no se
sent al llegidor. Per E para el remoreigi
i entenem que són les tals lletres un ri
tual per a donar possessió de l'Esglesia
al senyor Rector.
El vicari ha llegit molt bé, amb l'en
tonació de convençut. 1 que n'és de
simpátic el jove Vicari! Déu no'l va pas
fer un Nareís, peró en canvi és tota una
bellesa- espiritual. Si la bondat fós de
sucre, el Vicari sería un bolado... quan
canta.

no

Unt riya
Plau-me el pacífic estatg-e de casa.
Signa el portal amb una «Ave María».
Tasques i vagues hi són establertes
amb provident i discreta mesura.
Les teves mans diligentes, oh Diina,
el parament, a l'atzar, resseg-ueixen,
que arnb la vesllum casulana s'irisa
com una flor
sota l'aig-ua que passa..

trepig, la vaixella t'exulta
dringar de campanes petites.
Sales, eixides i cambres i golfes
Amb el
com

un

són aturades a punt de besar-te.
L'aigua desada a la bauma, dels cantis
es saborosa d'argila i de
menta.
De les finestres en pengen garlandes ;
les orenetes novelles s'hi gronxen.
Amb castedat les arcoves acunen.
La capçalera del llit cobricel-la
pompo sament successius parteratges.
Crema la llar. I les flames s'enfilen
com un roser de tot l'any i cenyeixen
módics tupins i calderes ventrudes.
D'aquella amor les viandes es couen

gairebé

soles i els

ángels

hi _canten.

Ara que'l jorn és magnífic i dura
són les hores del vespre benignes,
la parra treiem la capella
de roses i mates d'aufábrega.
Mena el Rosari la noia fadrina :
esquena avall se li nuen les trenes
com uns
rosaris, i dintre sa falda
rodea medalles i denes de fusta.
sota

Ea porta s'esbatana i entrárem tots
dins l'Esglesia que s'ompla de gent.
Una ceremonia i una plática sentida, pie
na d'emoció, en la qual el nou Rector
s'ofereix al feligressos. A la Rectoría,un
espléndit lunch i un brindis de saluta
ció i de recíprocs oferimen.ts.

Nosaltres volem també saludar-lo a
Mossen Jaume Arcelos, i sabent que ha
deixat a Manes, on passá bona part de
la seva jovenesa, excel.lents recorts, bons
amics i un planter de bones obres, es
perem que

conreu per

de simpatía

Bagur hi fará el mateix
recullir els mateixos fruits
i agraiment de tot el poble.
BONAVENTUÉ1A

SABATER

Darrera seu, els petits s'agombolen..
Criaturera com és, sels estima
i els vol aprop la Divina Mestressa.
Agenollades, serventes i nores,
totes hi són. Les caputxes cairades
i els mocadors voladiços es besen.
Més e-n_darrera, aclofada medita
sorruda.
una captaire feixuga i
A l'un costat, asseguda, la joya
reso molt baix, amb secreta basarda.
De tant immsbvil diría's que espera
del fill encara no nat la resposta.

ença dos sagals s'endormisquen.,
més ença barboteja un dallaire
qui, fadigat, a la dalla es repenja
I més

com

Obres de josep Carner
Labre deis

3 pessetes

Poetes

Primer llibre de sonets
Segón ilibre de sonets
Rls

5

4

IUit5Saborosos

1.

?La Malvestat
d'Oriana
Les Monjoies

Zditor i llibrer, Clarís,
tistraeió.

en

el

braç

d'una

amiga

més torta.

els cabalers i la colla 'dels gendres
i les cines ernpunyen,
a chor,
símbol, cada una, en la -ma desvagada,
de l'enyorívol treball predilecte.

resen

aixoplugant-los, sapat com un roure,
sobrix l'hereu de la testa nervuda.
Nostres mirades, oh Dama, s'hi giren
cada vegada, al rea el Pare-Nostre.

I

2
5

deis Nyanyos
Se troben de venda

a

0'75
a

»

eta

la Casa Lluis
i a nostra Admi

82,

La Lletanía divina comença
1 els rossinyols a resar-la conviden.
A cada nova paraula, hi acuden
totes les flaires de boscos i prades.
Perque és María regina de totes
les diminutes poncelles i amiga
deis rornanins i u plau la ginesta
del llorer s'extasía amb l'ufana.
A cada nova paraula divina,
hi compareixen les aus, i s'aturen
en el verger
de Pubaga la tortra,
el g-amarús sota el rá.fec, les meres
xipollejant a l'entorn de la pica.
Perqul és María regina de totes
les fines aus i les críes tutel-la

voliors d'orenetes comanda.
A cada nova paraula 'divina,
les bestioles manyagues alternen
amb les de bosc la devota preg-aria:
al safareig -la corrua deis tótils,
a l'alzinar la feram selvatgina,
al cortiol una vaca partera,
l'in.numerable cohort, a la prada,
'deis grills qui, arreu, a.mb gatzara tranuiten.
Perque és María regina de totes.

plena

a
a

Es baten gats de masíes ve-inades,
un llop udola i escaina la Iloca.

Canten els grills al voltant de la casa,
la xemaneiá es corona d'espurnes
cel endins, s'endevinen estrelles
mig tafaneres 1 mig vergonyoses.
Torna del camp la parella rernuga
tan.t parcarnent gue's diría que resa.

I quan el Crec-en-un-Deu guspireja
i'és una flama de Fe qui s'abranda,
vé una callada sentar de coturna :
vi del celler que és la sang de la vinya,
pá d'aquell blat que és la carn de les feixes,
'vi del costat de l'Anyell qui sagnava,
pá de la sacra virtut eucarística,
aires de Deu i polsim de la terna.
De tanta olor Nostra-Dóna s'esblairna
i. les poncelles de l'ara s'esfullen,
les Iluman.etes deis ciris tremolen
es dignifiquen els llavis pagesos.
I cada volta l'heren es redreça,
que, al seu voltant, tots els altres s'acoten
i la captaire feixuga i sorruda,
boca-terrosa, la sina es colpeja.

El Pare-Nostre final per les ánimes
clou el Rosari. Devalla la fosca.

L'esgarrifança del món invisible
morts 1 viven.ts en un feix agarbera.
Calla tothom i somiquen les dbnes.
El picarol d'una ovella repica.
Tot Catalunya batega amb nOsaltres
com una gran correntía de generes.
Oh dolça Amiga, resseca. 1 fruitosa,
a l'estroncar-se el murrnuri deis resos,
enlluernat de l'altá 1 d'una llá.grima,
cerco endefora el conort de la fosca.
és la muntanya més alta 1 més Ilisa
com pabordessa de negra caputxa.
Ulls de claror parpellegen. a Pombra
com un estol espectant d'animetes.
GUERAU DE LIOST.
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qué fiar-se de l'esperit, i no 'del
Es el repte qué jo us llenço. L'imperi

Per

ascal I el temps
ha molt vaig sentir citar a
Escocia, me revé_ en aquest moment a la
memoria: The best things have to die and
'be reborn: «Les millors coses deuen morir
irenéixer.» Vida. és jov-entut, expansió, des
ienrotllo ; i, per alió qui és vell, la mort és
la condició del rejoveaim.ent.
Nosaltres no havern, ben segur, cessat mai
de Ilegir i de gustar Pascal. Me sembla no
obstant que en altre ternps se!n.s ensenyava
a gustar en di el remarcable escriptor, l'es
til del qual és una mescla singular de pas
sió i de geometría, pero a considerar com a
passat son excepticisme, deien, qui, espaor
klit de sí mateix se Ilençava dins els braços
de la fe. Se l'admirav.a de dalt, no sense
Un

mot

que

no

car

entre

potencies

els

de -l'es

n.h.ufregs de la
el sacrifici, salveu alguns
estareu en condicions de tei
allavores
vida :
xir els vostres sisternes de filosofía; llavo
pot la ciencia per cons
res podreu dir el que
truir l'armadura del món, i com el cor, tam
bé, té la seva veritat.

llibertiat

i de la gracia divina. Entre l'un i
l'altra, cap mesura comuna. Mestressa a ca
sa, seva, la raó, en canvi, no tenía cap dret
demanar a la fe sos títols, de sometre-la
á sa jurisdicció. Doncs, la generació actual

general és del tot distint. Lo que Ilegim en
Pascal, ens sembla haver sigut escrit per a
nosaltres meteixos. Nosaltres no'ns limitem
apreciar-lo com a dilettant ; eh l ens és
a
un
germá., amb el qual pen.sem i sentirn.
Ens toca, ens commou., obra darn.unt nostra
voluntat i darnunt n.ostre Cor ; qualque cosa
d.'ell devé una part de la n.ostra conciencia.
1 aix6 qui crida l'atenci6 de l'observador
en
el nostre país se retroba igualment en
tots els paissos extrangers. De tots costats
!dins el món, Pascal és estudiat i meditat amb
a través
una simpatía novena. Ell ápareix,
de l'immensitat de l'espai, com un guió en

esperits.
aquí Més que una moda, una
aplicació d'aquesta llei del ritme i l'alter
nança qui governa les manifestacions de la
vida; o és que existeix una harmonía real
profonda entre els sentiments i idees de
els

No hi há.

Pascali les n.ecessitats morals del temps pre
sent ?i
'

Sobre un punt ben important les disposi
cions de l'época actual apareixen en.terament
distintes d' aquelles qui prevalíen al si
gle XIX. La qüestió de les relacions entre
la ciencia i la religió, qui aleshores sem

romp

aqueixa tanca
no obstant,

en

sense

juntures.

*dirá potser, el prin
cipi ma.teix 'de l'independencia mútua qui
prevaI avui en el régirn de separació de la
Esglesia i de l'Estat ?
De fet, mentres que, políticarnent, l'Es
No és,

se

glesia i l'Estat se considera que no's co
neixen, la conciencia natural i la conciencia
religiosa confronten de cada dia més llurs
principis respectius. Sens dupte, durant cert
temps, será possible a nombrosos individus
mantenir en llur esperit, costat 'per costat,
sense comparar-les entre elles, la ciencia
la fe. Mes, tant per efecte 'de l'extensió Inau
'dita 'de la ciencia com en virtut de la neces
sitat essencial de unitat i d'arrnon.ía qui ca
racteritza la conciencia hurnana, el progrés
inevitable 'de la reflexió concluirá, prest
tard, la humanitat a optar entre la ciencia
la fl, si no pot decididament, destriar en
tre elles qualque relació de solidaritat in
tel-ligible. Ja no'ns basta que el cor parli
a.lt i fort, no rnenys que la ra..6 : cal que ehl
mateix se mostri participant, a sa manera,
de la veritat, qui sola és l'autoritat sobi
rana.

Jo trobo, 'd'aqu.esta necessitafactual, una
expressió molt feliç en els bells versos in1.dits de un eminent diplomátic americá,, qui
abans d'ésser un embaixador fou un histo
riador i un filosof. La peça a q-u.'m refereixo
es titula :
A Challenge (Repte). Començ.a.
així :

Why trust the brain arid not the heart?
fling this challenge lo your face:
Is reason's range so wIde and sure,
And instinct nothing to out race?

WA.1%XlEllEw.A.

Gártantia absoluta

aquestes dues

absolut i ilirnitat,
kle la raó és, doncs, tant
valor
per nostra es
perdut
tot
l'instint ha
d'aprop,
diu
en substancia
»Examineu
pecie?
del
cor tant
títols
com
poeta,
els
el nostre
vosaltres
practiqueu
mateixos
ra6
de la

perit una tanca ben unida. Dins el domini
de l'intel-ligencia regnava el fet de la de
mostració. Les coses del cor 'depeníeti de la

'd'artista.
Són passats algúns anys, i el sentiment

1

present

bla.va arranjada d'una faisó definitiva, torna
a obrir-se de cada día més visiblement.
Ai'r se contentaven de reduir la ciencia
'a l'intel-ligencia, la religió al cor, i d'aixe

'deplorar obsequiosament que no ha.gués
consagrat a qualque objecte més seriós
ses brillants qualitats de savi, de pensador i

tre

cor ?

IMEDL,

tots els

philosophies,

Then you may spin
do,
Azul len what science yet'may
things,
truth
of
the
inner
To trame
tru,e1
And how the h_eart may still be
conclou:
com la
raó, una potencia irresistible. Ell diu: «El
també, la seua. veritat». Es en el
cor té,
dir, en alguna ma
terreny de la veritat, és a
la con
realitzar-se
nera, de la raó, que deu
i
durablement
real
ciliació, si's vol que sia
Es

•

que l'autor

que'l

no

cor

és,

eficaç
pensament actual,
A aquesta pregunta del
?
hi
responga
Pascal
pot dir-se que
Segons una ()pidió molt generalitzada,
raó
Pascal volgué obrir un abisme entre la
famosa
la fe, acceptant de han grat la
dMsa : Credo _quia absurdum. Mes, ara
uesta manera 'de veure ars-1
conciliar

precisos en qué Fas
mateix to
pensarnent
cal fa consistir en el
el
presenta
que
en
ta la dignitat de l'home,

aquells passatges

tant

a
més imperiós
treballa
mateix
ell
quel d'un amo, en qué
que
temps
al
mateix
en fer-nos veure que
religió
vera
sobrenatural,
la
essencialment
vera natu
és pregonament raonable ? «La
sobretot,
i la vera
'diu
eh
ralesa. del honre,
les
religió, šón coses la coneixença de
con
quals és insepara.ble.» 1 encara : «Si's

manarnent de la ra6

com

nostra
tradiuen els prin-cipis de la raó, la
se
Pascal
religió será absurda i ridícula.» O
de
punt
son
es contradit grosserament, o
s-uposa.
que
se
li
distint
del
vista és
conten
La veritat és que Pascal no s'es
de la
exterior
conciliació
tat pas

1-2,6 i

d'aquesta
la religió qui,

en

son

ternps

mateix

que un
pareixía suficient als més hábils, i
fer
tenir
cal
Bossuet expressava dient que
encara
cadena,
mament els dos caps de la

cvDwirike.»,

obleetes

rem.arcable

vosaltres coneixereu

w«.°

3O

Economí&

en

elk

prfecls
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que no's veja la prolongació per on Penca
denament se continúa. Després de sa con
versió definitiva, Pascal no adrnet ja com
partiments dins ránima humana. El pensa
ment, com la vida, hi deu ésser un. -F's per
aixe) que ehl no podría conservar juntes la
ciencia i la fe, sense arribar a veure en
aquestes dues formes de ránima, les parts
d'un mateix tot. Hi pervindrá ?

Considerem per de prompte son métode.
Es, se'ns diu, el metode del cor. Rés més
cert; peró, qué significa aquesta expressió ?
a,E1 cor, diu Pascal, té les seves raons
que la raó
les

raons

no

del

coneix
cor no

pas». Vol dir aixó que
sien raons, sien oposa

a la raó ?
Pasc,a1 escriu: «El cor té el seu ordre,
l'esperit té el seu... Jesucrist, Sant Pau te
nen
de la caritat, no de resperit».
Relacionem aquests passatges, corn Pas
cal mateix ens invita a fer-ho, amb la céle
bre teoría de la diferencia entre resperit de

des

geometría

resperit

i

de

finesa;

i

no

ens

costará pena entendre'ls en Ilur veritable
sentit. L'esperit de finesa no és de cap modo
estrany a la raó, perb en fa un altre ús, o,

(Mía

aquests

en

Sembla que an a.auest discurs, sobre l'o
fici espiritual de l'.A rt, hi faltaría alguna co
se essencial si
no parlava de la trascenden
cia de l'esperit de l'artista en la obra que
ell produeix. Es ja un principi evangelic
que pel fruit se coneix l'arbre, i encara que
en tots los fets i
obres humanes hi h.á sem
Pre una transmissió de
resperit del qui les
produeix, en les obres artístiaues aix6 és
rnolt més evident; i les calitats de l'esperit
de l'artista se rnanifesten
d'una manera ad
mirable en la seva obra, i aixó constitueix
l'éxit de ella. Fins podem dir que en la obra
nosaltres hi veiem 1:ánima de l'artista, i,
usant un terrne de la filosofía, pot dir-se, en
certa manera, que ránima de l'artista vé a
ésser com la forma substancial de la obra
d'Art, la que caracteritza, la que li dona
que

termes :

L'esperit

conseqüencies, sense arribar mai al fet aui's
dóna, al real concret. L'-esperit de
finesa,
al contrari, parteix de la realitat concreta
i
'donada, i en recerca els principis, els arrals
difícils d'atenyer, infinitament desIli
en nombre infinit. El primer
Darteix
del. finit i tendeix indefinidarnent vers
finit, el segón parteix de l'infinit, i tendeix
indefinidarnent vers l'ordre i vers la unitat.
L'aforisme célebre sobre les raons del cor
significa dones: El cor té ses raons que la
raó g-eometrica no coneix pas, peró qui's
descobreixen, dins una certa mesura, a la
raó viva o esperit de finesa.
Es a aauesta raó de finesa, i no a l'es
perit de geometría, que pertoca cercar si
la ciencia í la fe se concilien.
són

gats i

EMILE

Catalanyal

la constitueix

una

ésser lo fi i penetrant observador

:

revident

contrast

existent

natura.lesa. Les catedrals

la

en

g5tiques

nos

revelen esperits ascendents qui pugen fins
a

rinfinit,

i viuen de fortíssimes esperances.

especie d'eco del s6 que fa
ránima de l'artista, agitada per una inspi
ració) externa; i de aquí prové la disposici6
interna que requereix l'exercici de l'ofici es
piritual de l'Art. Jo ja sé que és un distin
La obra és

una

tiu de l'artista la facilitat de crear-se
mateix situacions d'esperit, adequades

significació
pot,

a

sa

de la. obra que vol

produir,

a

sí

a

la

Que

manera, aplicár-se-li aqueli prin

cipi jurídic del dret romá, homo qui piltres
personas susfinet, que és un horne capaç

creació.

de representar diferents papers. Peró és in

Es aquesta una altra de les demostra
cions de la espiritualitat de l'Art. En les

'dubtable que la expressió més viva i suges
tiva, la més penetrant, és la que prové no

Pintures

imaginad& sinó de la
totalitat de l'home, de totes ses potencies,
de tot son esperit, en una paraula, usant
una expressió moderna, de significació pro
fonda, aquella que realmen.t siga viscuda..

de

siniPlicitat

l'Angllic

nosaltres hi veiem la

penetració contemplativa, la
la profonda humilitat del
qui portava una vida d'oració més an
j

Puresa i devoció,

frare

gelical

que

Buouartoi

no

Das

terrena. En les obres del

hi resplandeix la força d'irna.-

'de

un

estat

fictici de

La naturalesa

sernwe

la vida artística :

a

podern

dir que és la

basa de la vida i que sens ella no hi há edi
ficació que resisteixi, perque quan a una
obra li falta la sinceritat, més que una en
titat real, és una pura apariencia que no en
g-anyará al Jutge etern, en lo que toca al
procés moral de la riostra vida, ni resistirá
gaire temps al judici estétic deis homens,
en lo que's refereix a l'ordre artístic. Hi ha
estils, hi ha modes, hi há gustos diferents
en la varietat i en la inconstancia humana,
en los insaciables desigs del nostre esperit,
per6 així com hi há una filosofía perennis,
elaborada pels homen_s qui investiguen la
Veritat per amor de ella, hi há tarnbé un
Art perennis, constituit per aquells qui amb
sinceritat i rectitut cerquen la Bellesa, X a
Ilurs raigs fecon.dants produeixen les seves
obres. La sinceritat és la veritat práctica,

falta,

l'Art

se

converteix

en

artifici que podrá delectar transitoriament
rinstin.t de la novetat, peró que no satisfent
els instints racionals de la nostra naturalesa,
no
quedará la seva obra com permanent, 1
arnb potencia per a delectar homens de dife
rentes generacions. La vanitat és
i acaba fácilment en lo ridícol; cada
dia .ho veiem en la vida social, i les seves
redundancies si un moment delecten, des
prés atipen. Jo ja sé que les condicions de
la moral 1 les de la estética, días de la li
rnitació humana, no se identifiquen ; perb

anti-estética,

llinatge hurná, l'exacte coneixedor de
les nostres altes aspiracions, i de la nostra
ridícula miseria, vestida amb nobles arpa
nostra

per

quan aquesta

del

riencies

La sinceritat és la més excel-lent condició
sois per a la vida moral, sinó també

no

BOUTROUX.'.

(Acabarti).

l-riostra

nalisrne, fins an aquest convencionalisme ín
din de l'artista, que ell rnateix se crea, quan
se disposa
a produir.

de

geometría parteix d'un petit nombre de de
finicions i de principis, abstractes i perfec
tament clars, i en va treient al infinit 1 qs

ginació creadora, .hi panteja l'esperit pode
rós, capaç de sublims grandeses. Cervan
tes, amb la seva prodigiosa faula, nos de

VII

la

enunciar

espiritual de l'Art

(Acabarnent)

l'ésser artístic,

si's vol, acudeix a una ra.6 distinta de la
pura
raó geométrica. En qué consisteix,
exacta
ment, la diferencia ? Jo crec aue's podría
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vencerá al convencio

induptable que si ránima de l'artista no
viu al ritrne de la Llei eterna, la seva
obra
és

tindrá deficiencia de vida, será una criatura
esguerrada, i de consegüent insostenible.
A_i_xi que l'esperit de rhorne se va acos
tant a l'Esperit infinit, la
semblança entrels
dos és major i les seves obres més sirnilars.
Deu és un ser simplicíssim perque és infi
nit ; 1 en Eh l se conté la plenitut de la
exis

tencia,
tures

i les

seves

manifestacion.s

a

les cría

sempre apareixen arnb

simplicitat i ple
nitut. .Aixó ho veiem en Jesús, manifestació
personal de Deu al món: la plenitut de la
Divinitat apareix

en

un

senzill menestral de

Galilea, predestinat a ésser lo Cap del nostre
llinatge, i a regir resperit hurná en totes les
seves

direccions i operacions; ho veiem

la paraula divina revelada

en

en

les sagrades

escriptures, aon sota una rnateixa iletra,
sernpre simple, s'hi contenen rnolts
sentits
significacions, lo pa substancial del Ilinat
ge hurná. La sirnplicitat hebráica,
sadolla
da de l'Esperit diví, ha tingut i
té, sobre
tots

els pobles

tens

que

civilitzats,

dornini més in
grega i la gra
vetat romana; lo
qual és com un sírn_bol de
que'l Ser simplicissim és
infinit i omnipo
tent, i de que la simplicitat és
lo grau naés
elevat en la jerarquía de la
perfecció. La
simplicitat de la nostra, ánima, de
conse
no

pas la

un

elegancia,

güent, també aumenta, així que pujant en
la escala de la perfecció, se sembla més a
Deu. Sant Francesc, l'home del Món més
glorificat per les arts plástiaues, és, segons la
expressió de son excels deixeble Sant Bona
ventura, com Jesús vestit de frare; en son
Re
'cbs rebé les cinc sagrades llagues del
simplicitat
tenía
la
ánima
demptor, i la seva
pecat. Lo
'd'un infant qui no "ha conegut lo

pecat és lo qui fa perdre la símplicitat i la
ignoscencia, en.terbolint la claretat de 1'5.gracia
nima. Sant Francesc, restituit per la
a

la

ignoscencia

com una

ánima

i

sirnplicitat primitiva,

nova

que

no

era

ha estat fresa

s'agermanava tant
da per la culpa, i per aixd
n.aturalesa:
parla
de
la
amb la ignoscen.cia
aucells
amb
los
cantava
anim,als,
am.b los
va

s'abraçava arnb los arbres.
homens
L'Art, que té per ofici mostrar als
com to
enclou,
Bellesa,
l'atribut diví de la
una verdadera gra
tes les coses humanes,
escala de Jacob
misteriosa
dació, és com la
fins
al cel, i per ella
terra
arribava
de
la
que
Així també
ángels.
baixaven
los
i
pujaven
manifesta
la ma
l'Art, en la seva gradació,
summa.
Bellesa
jor o menor Proximitat a la
L'Art, en. sa suprema categoría, se manif esta
amb una armónica i elegant simplicitat ;
amb pocs senzills elements ne té prou per a
l'expressió de la perfecta Bellesa, que sem
blant a la naturalesa, no té superfluitats : i
així se fica més fácilment al fons de la nos
intel-ligencia superior am.b
tra ánima. Una
plagues paraules se fa -entendre, no necessi

gaire per a iclarir los concep
intel-ligibles als altres; i aixo
tes i fer-los
passa igualment
de l'artista de la paraula
sé
amb l'artista gráfic o del dibuix. Jo ja
ta

-
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enraonar

que aquesta és

ben, que la

una

a que pocs arri
de la órnarnentació

elevació

prodigalitat

ro
les deficiencies d'un esperit poc
flils
dels
agradablement
als
entreté
bust, í
homens en lo desert de la vida present ; perb
l'Art,
puig que parlo de l'ofici espiritual de
conreuadors
aquesta
an
dec excitar als seus
simplicitat, com a un ideal, ja que avui la

supleix

abundancia

de la

riquesa material,

lo luxo

i la vanitat volen tórcer lo camí reial que
porta a la contemplació de la Bellesa Sum
la categoría,
ma, i fa de l'Art, rebaixant-li
mondá
per
a satisfer les baixes
element
un
passions de la nostra decaiguda naturalesa.
en aquesta ma
I si per cas les nieves idees
teria, Senyors, vos sernblessen d'una auste
criteri
ritat extremada, i poc conformes al
vull
artístiques,
us
propi de les disciplines
re
contemporani,
retreure la autoritat d'un
summo es
universalment
com
lo
conegut
critor deis nostres dies a Espanya, en lo
de perfec
que pertoca a materia estetica, i
Menéndez
i Pe
literari,
En
te gust en l'Axt
layo, qui en la segona edició de les seves
obres, confesant-se pecador contra la Be
ilesa verdadera en les produccions de la seva
joventut, escriu aquestes paraules, que me
reixen ésser meditades per tots los estetes
de l'Art, així literari com gráfic: «Para mi

mejor estilo es el que
cada dia pienso escribir
el

pero
gar

en

mi juventud

algún

fática que

tributo

a

entonces

con

lo parece,

y

más sencillez

pude

no

la

menos

;

menos de pa

prosa oratoria

y

en

predominaba».
estimats artistes,

vosaltres,
Es ciar que
formació d'aquest
que
la
direu
me

esperit

simplicitat i puresa d'áni
depuració del gust, indi
excel-lencia personal, pertany

elevat, d'aquesta
áquesta
ana, aue

cadora d'una
que a vosoltres ar
més a nosaltres sacerdots
gust i les pre
tistes, qui haveu d'atendre lo
qu.als viviu,
ferencies deis hornens entre'ls
in
verdadera
tindríen una
que molts d'ells
altures
aquestes
capacitat per -a arribar an
altures perb que no són al
de la Bellesa ;
solament Claretat d'en
tures, puig exigeixen
d'afectes,
ja que, com los
teniment i puritat
uni
intel-ligencia
són
de
grans principis,
educació
versal. Pero també és cert que la
eficaçment per la in
social se forma molt
multiplicades mani
fluencia de l'Art, en ses
la vida, i
festacion.s en. totes les esferes de
espiri
ofici
son
que quan l'Art s'oblida de
senti
entorpeix
los
tual, rebaixa l'esperit,
Bellesa,
em
la
allun.ya a l'home de
ments i

penyent-lo
cions que

sensacions i emo
naturalesa,
sinó que
eleven la
inferior,
apar
categoría
una

envers
no

unes

la redueixen a
tant-lo de lo Infinit, i

tan.cant-lo

en

lo

ra

superfluitats

de la materia, en les
les tenebres de l'agnos
de la vanitat, o en.
nom que's
ticisme que a sí mateix, amb lo
in
consegüent
'dóna, se confessa cec, i de

quitisme

Rorna
gisteri exclusiu, perque Grecia i
queda estroncada la 'cleu de la imagMació
a

a

no

totes les generacions. Sempre
d'aquells pobles s'admirará l'equi_
bri, l'armonía i la elegancia de les formes;
raes l'esperit eixit de dalt (oriens ex alto),
omplí la terra i la renová., amb una ,divina
alenada ; i la transformació cristiana, pro
m-ulgada per l'Emperador Constantí, i qual
aniversari secular aquest any celebrem, re
presenta un progrés en la civilització gene

artística de
en

l'Art

ral, Derque complementá lo limitat esperit
de l'home, lo feu créixer, posant-lo en re
lació amb l' Esperit infinit, qui en fie/..sús
prengué forma humana, exten.ent l'horitzó
'de la vida, fent-se aquesta més intensa 1
més extensa. 1 de consegüent l'Art no's que
da estancat a Grecia i a Roma, se feu més
humá, perque fou fecundat pel Sol diví i
adquirí universalitat. Cada poble en virtut
'de la llibertat de

Cristo, s'expressá,

a

sí

mateix artísticament en conformitat a la
propia naturalesa; de consegüent l'Art fou
també vivificat, i, com la vida se manifesta
per la acció, per aixb lo Cristianism.e, dins
'deis dominis de l'Art, trencá la tiranía de la
llei de les formes, regint-se per la llei de
l'esperit. S'arribá al desideraturn de Sant
Pau: que no hi hagi grecs ni barbres. Aixl
veiem en la cristiandat, dins de la unitat
d'esperit, aDareixer una riquesa de formes
que responía al carácter distint de cada po
ble, lliure am.b la llibertat q-ue'ns doná.
Cristo, aumentant-se la bellesa del llinat
ge huma al multiplicar-se les formes a'áís
tiques segons lo geni de cada terra, manifes

estetiques..
hábil per a les alteá visions
designat per
artistes,
Per aixe, jo,- estirnats
d'aq-u.est•primer
començament
a parlar en lo
Cata
Congrés d'Art cristiá que's celebra a
espiritual
l'ofici
de
eh
lunya, i tractax en
epíleg i conclu
de l'Art, so cregut que com
mon carácter
sió práctics, majorment amb
devía parlar
'de Prelat de la Santa Iglesia,
informar a l'artista,
de l'esperit que deu

ta.t

amb

ingenuitat,

recobrant

sos

drets la

naturalesa, deslliurada de la vella opressió.
Vosaltres mateixos, Senyors, al celebrar
aquest Congrés regional d'Art haVeu obeit
instintivament an aquesta llei humana vi
vificada pel Cristianisme: la espontaneitat
de la vida, regulada per la llei de vida, que
no
és una a.bstracció, sinó una realitat que
hú deis po
encarna perfectament en cada
bles, resultant la bellesa artística, una i múl

l'animi,

perque ell 'será segons l'esperit que
l'es
puig aquest Con.grés és d'Art cristiá.,
d'específicar-se
perit deis seus artistes ha
conreuen,
segons la naturalesa de l'Art que
cristiá.
esnerit
há
d'ésser
i de consegüent
contradicció
en
sería
posar-se
Lo contrari
amb sí mateix.
clás
Ameu i estudieu les formes de l'Art
indubtable
posseeixen
Roma
Grecia
i
sic.
ment un alt magisteri de 'la forma, no ma

tiple

com

la

gracia sobrenatural cristiana.

tam
tinc por, Senyors, de aplicar
bé a la bellesa artística de la humanitat so
brenaturalitzada aquella visió del sagrat

Jo

no

poeta hebráic -en son cant epitalámic. Al
contemplar el Profeta la hermosura de la
del
humanitat sobrenaturalitzada, esposa

TUSELth GERIVI
Artieles de

Goma 1 de

FABRICA:

Celuloide
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que és la

Iglesia de
Deu a la terra, ja la vegé enriquida i vesti
da amb gran varietat d'ornaments, in vestitu
deaarato, circumdala varietate, i jo crec que
encara que la bellesa i elegancia de la natu
ralesa humana desposada amb Jesús, que
Verb

força interna suficient
manera exq-uisida les

-

qual

la

Iglesia

sent

a

arnotllar d'una

formes que la
varietat deis temps j dels Ilocs va portant,
'§ens dissipar, amb la multiplicitat de for
noves

Mes, la infinita unitat de la Bellesa, perque
és l'esperit el qui embelleix les formes, no
les formes a l'esperit, puig la potencia crea
dora és d'ordre espiritual.

canta el Psalmista., és la bellesa interior de
sobrenatural, no obstant, com l'Art
la gracia
constitueix
indubtablement una joia
crista
que adorna al poble de la Redempció, tam
bé arnb la seva rica Multiplicitat contribueix
a la hermosura del nostre llinatge, restau
rat amb la Sang preciosa de l'Anyell imma
culat. I per aix6 penso que en la hermosu
ra i varietat de vestits de la Esposa en la
visió profetica, s'hi comprenen les innom
brables joies, elegantíssimes i belles, amb
que l'Art ha adornat a la Iglesia de Deu a
la terra; per lo

per
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TORRAS i BAGES
Bisbe de Vich.
AGUANTAR RESIG
NADAMENTE un res
friado

heróico pero
insensato, existiendo los
Pellets que lo curan en
24 horas. Por razones
inexplicables la mayoría
de la gente no da impor
tancia a un resfriado He
vindolo encima, ,como
vulgarmente se dice, du
rante días y días, dando
ocasión a que degenere en enfermedades de
graves consecuencias. Nadie debería descuidar
el resfriado; cuando se manifiestan los prime
ros síntomas, los escalofríos, los estornudos, la
destilación mucosa de la nariz, el lagrimeo,
con una cajita de Pellets conseguirá Vd. impe
dir que siga adelante y su curación dentro de
las 24 horas de haber empezado el tratamiento.
Curan también la susceptibilidad catarral en los
que siempre cogen resfriados. Ptas. r'so la
cajita en todas las- farmacias.

envers

l'Art cristiá amor de mare, perqul és fill
de son esperit, i fill que s'ha complag-ut i
se complau en honrar la seva. mare. A Cata
lunya, a Espanya, a tata Europa, entrels
grans monuments de les diferentes arts, pri
megen les que són creacions animades per
l'immortal esperit del Cristianisme; esperit
que será perdurable sobrela terra, perque és
creador i fecondant, eixit de la
un esperit
boca de l'omnipotent, perque posseeix una

es

D'ART

Regoyos

Darlos de

tietrobárem per la darrera volta, en la se
va exposició en les
Galeríes Dalmau, i ara
quan ell mort fem un recornpte de la seva
obra, sabem i veiem d'ell a nosaltres una
absoluta i total oposició. I la que abans
era
comunió de ideal, ara n'és divergencia
absoluta ; ell afirrnant és restat fbra de tot
el nostre pensarnent d'art, i és aixís, com
nosaltres, afirma.nt tatnbé, veiern en ell una
força oposada a la nostra.
I és que en nosaltres l'afirmació i digrfi
fiéació tata fou a una doctrina nova i a
veritat

una

nova.

I

partint

sitats de l'Impressionisrne,

puració

i

anat

la

recollim.ent,

de les tenebro
en

tasca

de de

a-firmant,

sempre

hern
i hem, fet la troballa de
la perduda Tradició ; herir compres l'Har
monía i la Bellesa, hem compres la Veritat
en ella ens hi hem fet forts ; i el nostre
.art ha devingut clássic. Partint de l'Impres
sionisme, és com en Torres-García ha com
plert l'ideal de classicisme, i avui en el re
pcl)s de cosa eterna, podem en el fresc del
Saló de Sant Jordi cantar triomf i victoria,
a

recerca

l'acompliment d'aquesta

en

nostra

afirma,:

ció.
I

eh, Regoyos, s'afirma

dins una doctri
ascendencia fou a una idea,
la seva en una idea. 1 eh l resta en l'Impres
sionisme ; mes ehl el referrna i el retorná,
ens el presentá
en tot el seu valor abso
lut i integre, amb el seu valor d'afirmació
inicial i primera; i eh l també, ha trobat i ha
viscut en una tradició, i en ella ha expres
sat el seu art. Partí Regoyos de l'ideal nos
tre, i en el «Essor» ; després amb les en,
senyances dels mestres impressionistes
na:

si la

nostra

Pissarro, Monet, Whitsley,
i després, en
tasca personal i depurativa, en la visió dels
a.bruptes paisatges de la seva Terra Vas
conia., devingué com: nosaltres pintor de tra
i feu del seu art afirmació i dignitat.
—

deu ser una Dignitat; i
aquesta deu ser manifestada dins la vida,
a la que tot valor humá.—dignitat,—és su
mat i convergent, no dins l'art. Que ells són
Valors distints ; i si dins un art el copcepte
•le dignificació p-ot cercar-se en qualsevol
de les seves manifestacions, és dins la vida
un valor únic i absolut.
Perx6 és que nosaltres som enemics •de

pressionista, aquesta reacció que és i repre
senta l'Impressionisme, per jutjar-ne d'ell
;un valor i desig de dignificació. Eh, Rego
yos, visqué en aquest moment reaccional
si nosaltres, a. qui un encadenarnent i poi

l'impressionisme, perque la Dignitat,—valor

tra,

plenitut,
hurná,—la trobarem sempre
ho
reacció i camí
el ti-16A'i rnig de
conduent, que mai assoleix el valor i signi

'de Regoyos, trobariern com ella és -enfront
'de la nostra, doctrina de negació total i ple

Sernpre

l'art

en una

en

una

ficació de una causa i plenitut resultant. I
perxó, á l'intentar situar i evaluar un preu
.de dignificació en el moment Impressionis
Na

manifestació a la Catalunya
riostra, devem no ja evaluar-lo mantenint
enfront d'ell la nostra situació continua i
ascendent, sinó emplaçar-nos en el valor
doctrinani que fou germe i contingut id_eolb
gic de l'Impressionisme, i dins el qual tro
barem. i en sabrem sols, el valor de digni
no
ja social, humana, sinó d'art a
que eh pot elevar-se; i en el qual sigui pos
sible judicar una obra 5_ una personalitat que
en ella
es manifesti.
Sois aixís és com Regoyos mereix i fa
que ens situem avui en aquest moment im
en

fi,.cació,

la

seva

xança d'afirmacions
tal al

moment

de

aquest desvetllament i

sica,

.des

d'aquest

ha

ens

Renaixença
amor

menats

en

de

cosa

situar de la doctrina

aquilatéssint i peséssirn

i és que .aleshores
extrem, de afirmació

to

que avui som,
clá.s
nos

l'obra de Darius

jutjaríem d'extrem

na;

a.firmació, i sería
afirrnació
d'oposició
crua i palpi
la nostra
del
brau
pintor
vasc.
Mes si sols
tant a la
emplacem
i situem
moment
ens
per un
jutgem dins la manera i doctrina en que
ella viu i es manifesta, veurem en Regoyos
també una afirmació, única, conjunta ; ven
rem: en fi en La seva obra una dignitat.
Regoyos i nosaltres, partírern i convis
quérem en comunitat de ideal, perque ehl
trobá

plai

i

en

a

el nostre Món artístic lloc d'es
; i fou sumat

comunicació d'esperit
i el

seu

art fou l'art

nostre

:

i fou par

tint d'igual ideal, que dia per dia nosal
tres i ell diverglem, nosaltres i eh l afirmant,

pler

rutes

°postes. I quan.no fa inolt

ens

El valor i

estat tot de l'Impressionisme
sois representatia; i mai presentalla,
que és el valor i estat de tot Classicisme.
foren aquestes les duel afirmacions que,
per relacions divergents, portaren l'art de
Darius de Regoyos i. l'art nostre an aquest
estat de oposició que avui ells m.anifesten.
EH s'afirma en el realisme ; nosaltres ens
afirmárem en l'Idealisme.

és

L'Impressionisrne

no crea la visió, la reb
és una manera organitzado
ra, sinó receptora ; és en si un estat repre
sentati-u., i en en trobem r.artista en el seu
estat rnés primitiu i barbre. El
Classicisme,
—i en eh l el Classicisme a Catalunya, el
twstre Classicisme—crea la visió : és eh l or
ganització i ordenació sobre Natura; és un
,estat presentatiu, i en eh l trobem
l'artista
recollint els batecs i palpitar de la seva- ra
ça : és ell l'artista filosof.
En Regoyos
impressionista
veiem
l'artista en el seu estat m.és par; no és ell,

solament

;

no

—
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artista participant de idees i doctrines: de

fuig Regoyos tota idea, i el
zill j incoherent : no eligeix

seu

la

art

visió,

és

sen

la reb.

I .precisament perxd és que el

dignificació, perque

seu art és
eh, din.s l'impressionis

rne, ha assolit el- valor fonamental, inicial,
fent-n.e d'ell retorn pur i total, entrega com
pleta a Natura, consagrana-la com única
font creadora : perque ell, perdut ja el re
cord de la que fou genesi i germe de l'Im

pressionisrae, el retorná
"mis, de visió objectiva,
.en

les llunds i aspectes

a

son

pura,

tots

un

de persistencia

cas

en

l'ideal ; en lloc de valer-se de una perfecció
acurada i un domini tIcnic impecable—que
en posseía--n'abdicava i el defugía, cercant
revivant sem.pre en ell m.ateix un amor a
aquell retorn a una ingenua visió i candor
primitiva de procediment, que mai abando
seu

art ;

senyança ;

I en fou

tota la

Iliçó i una en
Escola Impressio

una

nostra

nista feia gala d'una fastuositat grassosa,
fent de son art un lirisrne, i abandonant el
era

el valor de

l'Impres‘sionisme,—ob

jectiu,—per fer-ho subjectiu, que era d'ell
negar-ne tot son primer i inicial valor.
Fou Regoyos una lliçó viva, exem.plar;
ella equivalía a, de l'Impressionilte, pre

•

* *

dir-ne la mort, quan movent-se el lluny
fdra de son principi vital únic, Regoyos el
presentá en son valor .aquest, senyalant-ne
la rnissió i finalitat, el valor inicial i primer,
i
ensenyant-ne la evoludh i distancia que se
parava l'obra dels mestres
impressionistes,
la que aquí se'ns ofería, moguda en aquel
lirisme fastuós i rutilant, i presentar-lo amb
una puresa i. austeritat
de visió •exernplar
com record i tribut de justicia d'aquella in
tensitat de bra6 que abrancá els primers mes
tres impressionistes, en aquella reacció me
morable que portá a l'art la joia i l'alegría
de la llum, en vibració intensa i refulgent
l'aire i la vida.
a

Aquesta mateixa sinceritat de que és ma
nifestació esplendent la pintura i art d'En
Regoyos, també fou la que entre els nos
tres impressionistes el feu i el consagrá corn
el menys particularista i ,an.ecdótic. 1 és que
rneravellat de la grandiositat i visió immen
sa de Natura, no veia d'ella Sinó la seva es
plendorosa grandiositat i força manifesta,
'viva, conjunta., i única. I aixís fou com essent
completament impersonal de visió, veient en
Natura

un

valor absolut i

no

de

selecció,

Regoyos fou completament personal, en el
seu art ; i és que en
recollí de l'Impressio
nisme la idea

nifestar-se,

la

en

que aquest

seva

regatejar-li aquest

ingrat per

deute i aquest

amor.

Nosaltres, oposats a l' Impressionisme,
enemics de l'Impressionisme, hem sentit la
amb dolor l'es
mort kle Regoyos, hem sen_tit
la
seva.
obra. I és.
cllu
de
troncament de la
en
quelcorn
d'aquesta
precursor
que eh fou
per
Catalunya
se
que
Renaixença,
nostra
rá la Veritat i l'Afirmació

:

la

Dignital.

MARTI CASANOVAS.

*

Aquesta clara intuició i coneixement que

era i devía ma
exnressió superior, in

De moralitat estética.

ca.pir de l' Impressionisme tot
valor, portá també l'artista que avui

el

portá

el

seu

a

plorem a saber-ne el comes i missió ; i és
que'l coneixement integre de una causa, por
tasca tota que
ta parell el de la missió i
aquell deu acomplir en la seva actuació
total.

Regoyos fou

que

;

de la Natura. I

plexa.

el

salé arnb clara i viva in.tuició veu
impuls fonamentals,
re d'aquell el valor i
totes
el que assoleix i en
que és de les coses
Darius de
d'afirmació.
valor
representa el
corn afir
l'Impressionism.e
exposá
Regoyos
afirmació
i
mació ; i sempre és en aquesta
doctrina,
en
son
expressió d'un art i una
valor de tra
valor inicial—que és d'ella el
personal ;
i
s'és
dició,—dins el que's pot ser
Regoyos.
i així fou Daríus de
trínseca

primer im
esplaient-se

ta.mbé perxd és que Regoyos portat a aquest
estat pur de la pintura, defuig tota:
habili
tat tIcnica, tot efectisrne fastu6s,
retornana
l'art a un concepte de candor i puresa que
en en algunes voltes semblava infantilisme
re,alment, davant la Natura, Regoyos era un
infan.t, veient d'ella una visió única i incom

na.
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Regoyos vei3 i cornprenía l'Impressionis
sinó com un valor
me no cota un resultant,
que l'Im
regoneixía
reacció
;
i
deja.
i
de
impressio
pressionism.e devía morir ; en,
—

nista,—i

l'irnpressionisrne, el que
amb expressió més pura i

dintre

consagrava

el

-pie,

inicial, en deia que devía morir i que
acatar-se.
corn a reacció era sois que devía
amb
juntament
Eh, qui en l'«Essor» figura
francesos,
creia
impressionistes
els mestres
regoneixía la rnort del seu art, que diuen
impressionistes resultant, Afir
ser nostres

Dignitat absoluta.
Regoyos regon.eixía, fent del
Mació, que aquest era avançada

El sentit de l'art i l'ar

queóleg.
L'arquedleg—en el sentit que aquí s'és
fet popular aquest mot—que valora nostres

retaules per la distintiva indumentaria o per
la variant iconográfica, és com l'infant epa:
col-lecciona cromos representant úns les
aventures del Quixot i altres les del Gil Blas,
i. guarda en. cromos també l'historia de la
guerra rus-japonesa i la deis balkans i la
de Melilla, i coneix perfectament els trajos
de tota la jerarquía militar d'aqueixos rei
almes.

Irnagina't el que será la
Una
Catedral de Vich.
decoració que larda Les,
parets peró que desitró
—

/nació i

seu

art afir

veure acabada.

Afir
ehl veia que
a una

mació absoluta, a una Veritat ;
enfront de l'afirmació de un art ressorgiría
rafirmació de l'Art ; i nostres impressionis
tes,—tots i cada un d'ells negació,—enlloc
de fer

Regoyos

com.

una

afirma.ció en

travessura heu fet en la Ca
vos, Sert ? Hem
renaixernentistes,
tedral deis
braves fi
aqueixes
culpar-ne
a
vos
o
a
de
gures, de que hagin desaparegut les parets

Doncs

ascen

valor inicial, de l'Impressio
dencia a
nisme se n'afirmen en la manera que per a
eh l senyala negació i avanç a un terme.

del

son

Morirá l'Impressionisme ; l'Intel-ligencia
regnara.dins l'Art. I aquest será l'ideal que
portará en nosaltres línies á' Arquitectura
virus i aplomades ; decoració per elles ale
i viurl i manifestará tot nostre
Art en aqu.esta serena pau en que viu el nos
-ira Mar i el pengam.ent de nostra. raça ; el
retom i record de la percluda Tradició, vi
vificará aquesta nostra Renaixença, aques
ta afixmació nostra, i la gracia eterna i in
commovible de la. plenitut hel-lenica fará
la gracia tota del nostre Classicisme.
Morirá l'Impressionisme ; i d'ell en res
tará solament el record i de la seva tasca
el seu pas i avenç a l'Afirma.ció. Regoyos
així ho regoneix, i Regoyos fou per l'Im
pressionisme afirmació, i per aixd és que
gre i

serena

la

Regoyos no en será perdut l'esforç de
seva labor, sinó que de la mateixa mane

ra

humil

de

prepará

mes

el

constant i continua amb que

nostre

Ideal,

a

la conquesta de

la Veritat nava, haurá d'ell deixat palpitan.t,
una
en.yorança i un deute. 1 caldría ésser

quina

temple guardant

no

més que la

estruc

tura?
Ara la Seu apar
•

una

immensa

gabia de

té els barrons daurats i de
l'ossamenta del cim ne pengen belles gar

metall,

la

gabia

landes de fruita : per sobre'l cornisarnent
hi compareixen els sants amics que venen a
visitar-nos, i més amunt cap al blau herál
Inés án
Idic del cel veiem volar-hi ángels i
estol
semblem
un
gels, i nosaltres a dins
Senyor:
al
continuament
piulem
d'ocells que

podrem escapar-nos i
amunt
la daurada gabia volar cap
s'han
que
ardits
aquells
serafins
tant
amb
cobrir-la
endut les parets de la Basílica per
quin

dia será que

traspassant
amb el mantell del cel ?
MANUEL

BRUNET.

C. Jaiba Bracons

Les

Bucáliques

de

Virgili

d'Abro
a la Llíbrería
Administració.
nostra
Verdaguer i a la
Preu: 2 pessetes
Se troben de venda
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cutat

pel famós violinista belga

per

a

l'A.

de M. da C.

•

solista, que és
prengué co
miat de
de cumplir el viat
ge :d'estudi pel qual Li ha sigut otorgada una
pensíó del nostre Ajuntament. La senyore
Cal fer menció d'un altre

Sancristófol,
Barcelona, abans

la Aurelia

Enguany la tardor no ha sigut acompa
a
Barcelona per una eclosió magni
ficent de l'art musical. Sembla que la fati
ga deis esforços fets altres temporades no
hagi deixat ale per organitzar concerts com
aquells que foren esplIndits festivais de l'
ánima en el temps de l'any de les postes

'de

Alguna que altra manifestaci6 musical
que ha tin.gut lloc
en el «Palau
dé la Música Catalana». Es

podem constatar, peró,
primera

hagi sehyalat una data

que

morable el

cert

concert

mestre

musical

Millet

;

com

dirigeix

la que

hi havía des de

quisides de cant gregoriá fins
barroquisme del «Motet n.t2

mostres

el

en

sol

menor»

el

de Max

Bruch,

es

ma»

•

sense

del mateix

tet

la més

a

aue's

marcaren

antiga cornposi
coneix, un mo

la Mare de Deu del segle XIV tre.t d'un

móntserratí, un fragment d'un dra
religiós popular d'Elx, una deliciosa
«sequentia» nadalenca de carácter popular,
un petit florilegi deis polifonistes del XVIe
segle, on se destacaven -dues obres tant
ma

grans

l'antífona «a magnum myste
responsori «Tenebrae factae
sunt» de Victoria, i una mostra del subjec
tivisme que en el XVIIe segle trencá, pel
geni de Caríssimi, entre altres, el trabament
polifónic de l'epoca palestriniana.
Un altre concert orgariitzat per la «Asso
ciació de Música da Camera» que dirigeix el
mestre Rabentós, comprenía un programa
absolutament clássic, on al costat d'obres
de Haendel, Tartini, Gliick i Bach s'hi des
com

el

tacá. el «Concert

en

questa de

Haydn,

junt amb

un

sol» per

a

violí i

or

descobert fá quatre anys,

altre de la mateixa

els arxius de la

casa

seu

programa

profes

tot

pre

curtes

per

eh l de

al

violoncel i

novetats

derable de la «Sonata

Bach,

a

costat

en

sol

de la «Suite -en.

menor»
re

de

inajor»

per a violoncel sol del mateix autor. Fou una
sessió de bella música i d'éxit ben merescut
per

concertista,
qual

la

tística

de _la

de la
s'han

intel-ligencia ar
d'esperar els mi

llors fruits.

2» de Bach.

dcó ex

rium» i

un

pia
ben..triades, on s'hi veia
des dels antics Marcello i Veracini, fins als
moderns Fauré, Elgar, Sokoloff, Brahms
Sinding-, dominant-ho tot la bellesa impon
i obres

no, ple de

escrit amb gran

El Revisor
Comedia

en

actes,

cinc

scrit d'un manulcrit del «British byluseum»
com

programa que

un

bon g-ust i el del

es

monjoies de l'art religiós de redat mit
ja ençá coses tant interessants com un do
ble cánon a sis veus del segle XIII tran

d'aquest genere

seu

Josep Soler,

D.

sonates

coneixement deis recursos de l'instrument,
altres obres de Lalo i Saint-Sa.éns que des
dejen del gust depurat del programa exe

corn:

considerat

sor

seu

Crickboom,

Sancristófol presentá

acredita el

al desbordant

Les diferents parts del programa

ció

ta

element natural de la
orquesta i restava per tant
'disminuída la
impressió de la seva. bellesa indiscutible. En
la resta del programa hi veg-érem un
«Poe

preparat amb gran

corporació

del

sentava

me

histbric de música reli
cura por l'«Orfeó
Catalá» amb motiu del «Primer Congrés
!d'A/1 Cristiá a Catalunya». Fou un progra
més atreients que pot oferir una
ma deis

giosa

vera

com

•

la

inspiració.

El solista d'aquesta obra
«Concerts» de. Bach i de Tartini
fou M. Crickboom, pel qual tants bon.s re
cords té Barcelona del temps
que hi v-isqué.
El mateix Crickboom se fu
sentir enca
ra en un altre concert,
tocant amb acompa
nyament d'En Ricard Vives un seg-uit de
peces de Iluiment
personal, puix la única
obra grossa del programa, que era el
«Con:-

nyada

que

Breitkopf

mena

en

& Hártel.

Es aquest «Concert» una obra bellament
escrita que no sembla portar en general el
segell peculiar de l'istil de Haydn, plena,
aixó sí, d'un fort gust clássic i assadollada

e

(Cóntirazaçió)
CHLESTAKOV.
Dones presteu.-me alguna
cosa, si voleu, per tranquilitzar el fondista.
Era caldrien al voltant de dos eents rubles
o tal vegada no tants.
BA'TLLE (donant-li bitllets).—Dos cents ru
bles justos, si us cal comptar.
CHLESTAKOV (prenent ele cliners).
Ora
ejes, us regracío hurailment. Totseguit us
eis remetré de la vila estant... Jo ho faig tot
-

-

—

de cop i volta... Era una cosa inesperada
per mi. Ja veig que sóu una persona gene
rosa... Ara la cosa ja és molt diferent.

BATLLE (apart). —Déu sigui lloat i regra
ciad Ja pren diners. Era sembla que en.s en
tendrem, tot anirá arnb,molt d'ordre. 1 he
estat prou Ilest per en comptes de dos cents
rubles fer-n.`hi lliscar quatre cents.

CHLESTAKOV.—E1, Ossip! (Ossip entra.) Fés
venir totseguít el servent de la fonda! (Al
batlle i a Dobtxin.ski.) Per?) ebm esteu_ drets
encara? Sigueu amables, seieu.
Dobtxins
ki.) Seieu, us ho pree humilment.

BATLLE.—SÓ11.
pla bé drets.

CELESTASIOV.

massa

amable, podem

Teraiu la bondat, seieu.

Ara veig perfectament la franquesa del

vos

tre carácter i el vostre bon cor. Perque
abans, us ho Irle de confessar, era creía que
veníeu per me... (A Dobtxinski.) Seieu! (El
batlle i Dobtxinski s'asseuen. Bobtxinski
guaita i escolta ver la escletxa de la porta )

Cada tarda Té-concert O

El Saló més elegant de

Gogol

BATLLE (apart).—Em cal més coratge. Ehl
que'l mirem com un d'incógnit. Dones
bé, fem velare que som pees. Fem talment
cona si no sabéssim qui és. (Port )
Nosaltres,
tot passejant per negocis del
cárree, jo i
Piotr Tvanovitx Dobtxinski, propietari de la
localitat, hern entrat expressament a la fon
da per vigilar si els forastero hi són
ben
aconduits, perque jo no ho sóe com aquells
batlles que hi han, que rés els interessa; peró
jo, a més deis deures cona a funcionan, en
cara vull, per humanitat cristiana, que
cada
mortal sigui ben acollit—i heus aquí,- que
com si fós un pae, l'atzar
m`ha dut aquesta
agradosa coneixença.
vol

CHLESTAKOV.—Jo tarabé n'estie raolt joiós.
Peró, -as ho confessaré, ra`hauría esperat
ben assegut, si no arribeu a venir: ja no sa
bía absolutament cóm pagaría.
BATLLE (apart).—Sí, vine'm amb histories!
No sabía cóm pagaría! (Port.) Que puc
go
sar demanar-vos a ón i cap a
ón teniu l'ama
bilitat de viatjar?

CHLUSTAKOV.—Víatjo

al governament de
que hr tinc una finca.
BATLLE (apart arnb cara
d'ironía).—Al go
vern.ament de Saratov! O 1 ni s'hi
torna ver
niell! Ui, amb quín compte
hem d'anar-hi
amb oil! (Fort.) Bona feina
heu tingut l'a
mabilitat d'empendre... Vetaquí, poso per
eas les peculiaritats
del canal: de una banda
els ibas diuen que fa enuig
tant poe amatents

Saratov,

Super-coced

-IV Pr'

Rambla deis Estudis, núm. 8

estar

de Nicolai Y.

a

la sortida deis teatros

retenü desde 5
pessetes
Barcelona per banquets 1 lunchs

San
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perit.

Vos

viatjaxeu

més aviat per

davant vostre

ESCENA IX

sónpel canvi de cavalls; 1 d'altres díuen
de l'altra banda que és una delicia de l'es
com

fonda,
Els mateixos i el servent de la
psi
guaita
Bobtxinski
Ossip.
acompanyat de
badat de la porta.

plaer, jo

diría?.
CHLRSTAKOV.—No, el pare

em demana. El
vell está cremat que fin.s ara jo no he avan
çat gens aro.b el mea cárrec a Petersburg. Es
posen
pensa que tot just arriba-nt-hiún ja, li
jo
enviaría
Vladimir
al
trau.
Ja
u
l'ordre de
eh l a empentejar-schi per les cancillerías!
mirar
BATLLE (apare). —Fea el favor de
quínes boles fón! Fins el papá i tot hi aboca!
(Fort.) 1 per gaire teraps teniu ramabilitat
de viatjar?'
CEELYSTAKOV.—La veritat no ho sé pas. El

S

31117ENT. —El

senyor

cm

cridava?

EILESTAKOV.—Sí, porta`m el compte.
SERVENT.—No fa gaire que us en donava
el segón de compte.
recor
CFIL ESTAKOV. COM si jo tingués de
Dignes,
darme deis taus comptes estúpids.
qu.ant munta?
tenir l'ama
S ERVENT.—El primer día véu
véu
bilitat de demanar dinar, el segón día
d'aleshores
ençá
i
manjar una mica de moll
—

fiar...

és toçut 1 obstinat com
prou
li diría: com voldrert,
una viga. Jo
Par
paró jo sanee Petersburg no pue viure.
entre Dage
vida
gastar-me
la
he
de
qué
sos? Ara les necessitats eón unes altres; la
illustració.
meya ánima és ávida de
Embolica que fa fort!
BATL CE (apart).
s'esquin
Ell vinga mentir i mentir, 1 res no
humil,
que
tant
i
sense
aparença,
ça! 1 tant
es
diríeu que amb una ungla el podrían
quarterar. Peró espera! Ja xerrarás, que no
coneixes... Ja te`r) faré contar més!
em
Qué
(Port.) Suara tenían l'anaabilitat de dir:
ignorancia
i de
de
voltat
es pot empendre
d'esperit? Miren, per exemple, les

ja ho Drenieu

nostres

BATLLE.—Ara no lis plauría per ventura
inspeccionar algunas institueions publiques
per exemple... les filan
de la nostra di:118A
trópiques i d'altres?
CHLESTAKOV.—I qué hi ha per veure?
BATLLE.—Sí, vejen senzillam.ent la mane

pare, el vell

xeru_e,

—

tenebres

petites cintas: cija 1 nít no reposen,
afanyant-vos pel bé de la patria, no us estal
vindrá mai?..•
vieu res, i el pac—qui sab si
la cambra.)
voltant
de
(Dóna una ullada al
mica
Em sembla que aquesta earabra és una
humida?
CHLESTAKOV.— Una cambra abominable,
amb unes xinxes com mal n'havía vistes;
mosseguen com goços.
BATLLE.—Es possiblel Un bosta tant irlus
qué? de part de
trat 1 ha de patir de part de
ha,urien
unes xinxes bargants, Que fins ni
basta,nt
de neixer al món! Em sembla que és
cambra?
fosca aquesta
fosca del tot. L'amo s'és
dar-nos candelas No
no
acostuma,nt
a
anat
Un dia vuil llegir o cm passa
es Dot fer res.

CHLESTAKOV.—Sf,

,

eosa—im.possi

la fantasía d'escriu.re alguna
ble: tot és fose fose.
BATLLE.—Si pue gosar pregar-vos— Dero
no, no

en

sóc

digne.

CHLESTAIEIOV-—De qué?
No, no, no en sóc digne,
BATLLE.
—

digne!
CELESTAKOV.—Peró de qué?
Jo gosarla... A
BATLLE.

no

en

sóc

—

casa nieva

hi

cam'ora, clara,
hauría per Vos una
tranquila... Paró no, jo mateix santo que
ofeneu—per Déu,
fóra massa honor... No us
per pura senzillesa de
us bo he proposat
bella

cor.•

-

Al revés, que m'hi avine,
CIELECTAKOV.
Serapre em será més
ho aceepto aro.b plaer.
avinent posá en casa particular, que en
aquest catan.
jo, ai que en sóe joiós1 1 quína
BATLLE.
dóna! Jo tina
forta alegría en. tindrá la
acollidor de
sóc
carácter:
de
aquesta mena
per
molt menut ençá, sobre tot si l'hoste és
Das que aixó
penseu
illustrada.
No
us
sona
vid sí que
ho die per llagotería; no, aqttest
brolla del
el tino, que tot el que die era
—

no

bell fóns del

cor.

CHLESTAKOV.—U5

regracío humilment.
ra_‘agrada la gent de

tot

a

Encara vols pas
suma de un cop
BA_TLLE.
Peró teniu la bondat de no
amoinar-vos-hi, que s'esperi (al servent).
enviarán.
Au, fóra, canalla, ja
CHLESTAK017.—Efectivament, també és ve
ritat aixó. (Es desa els diners. El servent
sean va. Pelbadat de la porta guaita Bob

CaLESTAKOV.—Bargantl
sar-me eomptes? Dignes la
—

tacinski.)

Peró per qué?... de totes
KSTAKOV.
manares, heusaquí tinta, només paper... no
sé... Potser damunt d'aquesta factura?
BATLLE.—Aquí mateix, aqui mateix. (Va
—

escrivint i parlant apart.) Ja veurero_ com
an.irá aquest n.egoei després dels entrenaesos
i de la botella ventruda! Tenim Madeira
del

país:

-

és pas que

no

s'imposi gaire

per la

apariencia, peró

tombaría un elefant de ela,tell. Només valdría saber quínes mires porta
i de quin cantó se l'ha de témer. (Acaba d'es
paper a Dobtxinski, que cui
criure i dóna
ta cap a la porta; pera la porta en aquest
moment sean surt de les frontices i portg-J.Bobtxin,ski-, que hi era darrera escoltant,
la escena. Tots fan un crit.
cauen, a dins
Bobtxinski es redreça.)
CHLESTA310v.—U5 heu fet mal erilloc?
BOBTXINSKI.—No res, no res; tot ha anat
bé... nom_és aquí al nas... una esgarrinxade
ta. Me‘n corro a casa de Christian Ivano
vitx, que té emplastres que tot ho fan pas

Batlle, Chlestakov, Dobtocinski,
_Bobtocinski.

després

•

.

abra l'administració funciona entre nos
altres... i l'ordre exemplar...
CHLESTAKO v.—Amb un plaer enorme, es
tic a punt. (Bobtxinski passá el cap pelbadat
ra

BATLLE (a Chlestakov, tot fent un senyal
de repte a Bobtxinski.) No rés greu, senyor,
Us Dree humilm.ent, tenia la bondat!... Diré
al vostre serven_t que us dugui el bagatge
casa.
(A Ossip). Araic, porta tots els afectes
del ten senyor a casa meya, a cá‘l batlle
tothorn t'ho sabrá dir aquí. Us prec htuiail
inent— (Fa passar Chlestakov endavant i ehl
el segueix, peri3 es gira i repta Bobtxinski.)
Ah, qu.e esteu bol No podrían triar un altre
indret per anar a caure! 1 allí tot estirat
(Sd n va, i dar
com... el diablo ho sab córo_
cortina).
rera d'el' Bobtx-in,ski. Cau la

Acsçz Tsng

porta.)

BATLLE.—També, si us leía, plaer, podrieu,
sortint d'allí, donar una ulladeta a l'escola
ordre
del districte, per constatar amb quin
s'hi ensenya la ciencia.
CHLESTAKOV.—M•hi avine, mchi. avine.
BATLLE —I aleshores, si ho desitjáveu, vi
sitaríau la ciutadella 1 les presons de la ciu
tat—només per mirar eom nosaltres capte
ni/u els criminals.
CHLESTAKOV. —I per qué les Dresons? Més
val les institucions filantrópiques.
BATLLE.— COM us plaurá. 1 quina intenció
tenin—volen fer servir la vostra carretel.la
o el meu cotxe amb mí?

CHLEsrA-Kov.-M'estiríao més
arab Vos.
BATLLE (a

el

vostre cot

xe

Dobtxin,ski).

—

Aleshores,

Piotr

Ivanovitx, no hi queda lloe per Vos.
rés,
DOBTXINSKI.—NO hi fa res, no hi.
aniré senzillament a Dén.
BATLLE (molt baixet a Dobtxinski).—Es
eolteu: ara corren, peró volan.t, amb totes
les vostres forces, i porten dugues cartetes,
la una a Zero_lianika, a l'hospital, 1 l'altra a

Chlestakov.) Que podría
la meya clóna.
gozar a demanar-vos Dermis per eseriure

La cambra de l'acte

Anna Anclreievna, Maria Antonovna, qui
están a la finestra, en la mo,teixa positura
que a la fi de l'acte primer.

ja fa tota una hora que ens es
culpa de la tova estúpida
parenceria; ja la tenim arreada? O no, enca
perem... 1

2

cal tornar a renaenar... No hauría ni d'as
coltar-me la. Quina penal Com si tos fet ex
pressament que no s'ovira una ánima! Cona
si tothom tos mort!
MARIA..—Pero, mamá, Si d'aquí dos ininuts
seguit.
ho sa,brem tot. Avdotia ja és aqui tot
Ah,
crit).
i
fa
un
la
finestra
(guaita fit per
del
d'avall
mamá, mamá, ve algú, al cap
carrer.

ANZZA.-QM. ve? Per la tova fantasía sem
pre hi pasea algú... Té, sí que ve algú. C/d.
será?
será? Petitó d'aleada... de frac... Qui
és!
Eh? Quina pena de no saber encara qui
raaraá.
Dobtxinski,
MAMA- —Es
Dobtxisnki? Tu sempre t`
ANNA.—Quín

•
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d'entirstemps2. em-fslizz
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tot per

ra

u

a sir e
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ESCENA I

en

Jo tamDoc,— tampoc
dugues caras. A mí cm plauen la vostra,
confesso, no
franauesa 1 cor obert, 1 jo, ho
generositat
demostrin
que
em
demano
MéS
estimaeió, estimad() 1 generositat.

ratlleta a la dóna, que
se per rebre
un
hoste

sar.

ESCENA_ X.

de la

una

comenci d'arranjar
tan.t estimable?

fárgrIqz.nes
de lea mcls IrreiToortants

acoKapairz
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imagines totseguit
ha de

amb un

una cosa
o altra... Que
Dobtxinski. (Fa senyals enlaire
mocador.) Ei, Vos, euiteu aquí, mes

ulls vius cora unes bestioles, que us tor
ben del tot.
Alsesa.--I qué m'eseriu en aquest pa,per?
(Llegeix) «Culto a escriurel, vida meya, que
la meva, situació era molt trista; per?) con
fiant en la misericordia de Den... per dos
eogombres salats de banda i mitja racció
de caviar, un rublevinticine kopeks... (Para
de ?le gir):-N"o n'entene
rés: qué hi tenen que
veure amb aixó els cogombres salats
i el
caviar?
DOBTXINSKI.—Ara velen, Anna, Anton An
tonovitxha eserit sobre un paper mig gas
tat, per no perdre temps: den ser alguna
uns

ser

depressa!
MARIa.—Mainá, és Dobtxin.ski, creu.-tcho.
ANNA.-- Sí, expressarnent, nonaés per al

Et die que no és Dobtxinskí.
MARÍA —Dones qui, mamá, dones quí? ja
ho veus tu naateixa que és Dobtxinski.
ANA.—Sí, Sí, és Dobxinski, ara ho veig
perque duus sempre la Contra (Crida per
la finestra). Més clepressa, raés depressa!
Aneu molt poe a poc. Dones i ón són? Eh?
Peró parlen d'aquí estant, no hi fa pas res.
Qué? Molt rigorós? I el meu home? El raeu
home? (S'aparta una mica de la finestra
tercar.

—

factura

escrita.

ANNA.--Aii,

sí, és veritat. (Llegeix.) «Pero
la misericordia de Déu, serabla
que tot tindrá bon acaba/nena Cuita a arran
jar una cambra per PiPlustre hoste, la em
paperada de blau; no cal que t'arnoYnis gens
pel dinar, perque farem un petit ápat a
l'hospital, arab Artemi Filippovitx,—només
posa més vi; dignes al marxant Abdulin.,
que envíi vi del millor, altrament u arruYno

amb ira). Quín imbécil! !Fins que entri dins
la eambra no en sentirena res.

confiant

ESCENA II
Els mateixos i Dobtxinski.-

dignen, feu-me el favor: no
afronta? jo que'ra fiava de Vos, Com de
un home honest: tots corren de bou entuvi i
Vos sí que hi corren darrera! 1 jo fins ara
sense rebre cap explicació de ningú. No
us
fa vergonya? Jo -que us he fet de padrino,
pei vostre Va.,nitxka i la vostra Lisanka
ara us comporten aixís aro_b m.i?
BOBTXINSKI.—Per Den, commare, he corre
gut tant per presentar-vos els mena respec
tes, que no Dile rependre alena. Els meus
respeetes a Vos, María An.tonovna.
MARIA.—Bon dia, Piotr Ivanovitx.
ANNA--D011es 1 qué? Conteu: qué és i córa
ha estat?
DOBXINSRL—An_ton Antonovitx us envía
aquesta earteta.
ANNA.—Perb quí és ell? Un general?
general no ho és, peró no
val nas menys que un general; tant intel-Ii
gent í tan.t digne de man.eres.
éS aquel' máteix que ja Ii

635

ANA.—Peró

us

en

La

.

en

escrivfen al

meu

raarit?

DOBTx;NSKI--Aquell mateix,

fet i dret, jo
descobrir-lo, jo i Prior

vaig ser el primer en
Ivanovitz
ANNA.—Conteu-me: qué és i cóm ha estat?
DoBTXTNSKI Sí, grades a Deu, tot está en
bou ordre. A la primería va rebre Anton
Antonovitx amb una mica de rigor; s'én el
xía, de ira i deia que a la fonda tot és do
lent, que no aniría pas. a casa d'ell i que per
ell no volía parar a la presó; peró després,
quan es va eonveneer de Pinnocencia de
Anton Antonovitx i que va haver-hí parlat
amb raés calma, va mudar de pen.sament,
graeies a Den tot va eomengar d'anar bé.
Ara de moment inspeccionen les institucions

fllantro pla neo-. 1 aban.s, ho confess.:o, Anton.
Antonovitx es pensava 1 tot si hi havía cap
denuncia secreta; jo mateix no les tenía pas
totes.

ANNA.—Peró perqué us cal témer a Vos?
No són pas funciona/d.
DOBTMNSEA.— Sí, peró vencen, quo.,n un
gran senyor parla, sempre fa por
ANNA.—Dones i qué,.. Aixó no té cap subs
tancia. Conteu-me: qué tal és? Es vell o

jove?
DOBTxINSKT•

vintitrés
anYs, 1 Parla com un vell.fet. «Bé
din.
anirem aquí, a,nirern allí...» (Fa un ~pie
gest" amb les mans). Amb un gest aixis. «Jo
din
amo
una mica escriure, 1 també
una mica llegir; peró 'lástima que a la eam
bra
din
hi fa un xic de fose».
ANIT.A...-1 de fesoraía eón,. és? Es ros o bru?
DoBTxursTzT.—No, Tnés.aviat eastany, amb
—

Jove, jove,

—

—

—

i sóc

ten

Trad. C. R. B.

(Seguird)
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article publicat damunt la Revista

«El Teatre

Catara», explica

l'Adriá Gual

els interessantíssirns projectes aue's prepa

desenrotllar

ra a

en

«Auditoriurn»,

son

ins

titució benemérita destinada al foment del

dramátic, peró

nostre art

amb aquel' sentit

de noblesa 1 d'elevació tant

propis

En Gual

concreta

no

el

pla,

seu

pero l'esnerit i l'idea general en qué s'ins
pira i que oplaudim coralment, pot veure
la el lector ex-oressada
del

seu

se'n solen dir
tenir

casa,

un

teatrals hem ad

sinó amb el

'loe d'acció de

pendencia,

fent lo que

desig-

de

absoluta de

nostra

lloc de .acció que será lenta

activa segons les circurnstancies ho per
metin, un lloc des d'on es pug-ui treballar
en bé de tots els elernents en formació que
demá contribuirán, seas dubte, al major es
plendor de nostra dramática.
o

L' «Auditorum.» será, dones, una casa mo
desta, les portes de la qual s'obrirán de bat
bat a tetes les iniciatives de l'art del tea
tre, i tant-de-bó que entre elles trobin gran
dfssima fortuna les que al nostre es refe

a

reixin.
«Peró
des
e es.

per

aix5 s'hi veurán

IVIentres les animi

estétic,
casa,
rats

no

i

totes
ens

a

menysprea

nacionalitats

un

vel

elevat princini

hi serán considerades

com

de

sentirem orgullosos i rnolt hon

de donar-los estada

entre

lo

nostre.

«N'o tenim, no podern tenir un plan con
aret en le ri,ferent a l'ordre, nombre i ín

que

que s'hi donarán;

preparats

estera

per

a

exigencies que una -opinió favo
reclamés, com aixirnateix disposats a

rable

sostenir-nos

en

la més extremada infreaüen

cia de representacións.
«Lo que volem,
lo

fer-ho,

fem

que

i

damunt de tot, és

per

lo
la

esperem

millor

que

pog-uem

del públic

ven

per

a

aauelles altres coses d'or
dre secundan. Aixís, no portant el prejudi
d'un plan secament mercantil, ens creiem

determinar

totes

condicions de

com"de profitós

aventurar-nos

per

a

fer

a

quel

tots.

«Tractem, adernés, de que tot alió que
fent per aquí amb bona fortuna no's
vegi oblig-at a esperar els horrors de la ca
lor, l'estació escaducera, per a ser sotmes
a
fruició i criteri del reste de Catalunya.
anern

Per
als

amor

a

nostres

terna,

nostra

germans i_ per

per

consideració

dignitat

de les

ma

-estrenades, creiem del cas, sa
altres interessos, orgánitzar sorti

teixes obres
crificant

des de la companyía

en

pes, amb

elements d'un

just

per

al propi temps que

a

fer

que,

les obres

per

nosaltres

podrem aspirar

a

per

tot

tots

els

d'escena,

i cabal posat

lona, siguin coneg-udes
corn

aquelles pertanyents

rnés

no

atendre les

en

propósit

terr:iporades

aquesta
un

aauests paragrafs

article:

«Mai amb el

quirit

en

sabem

fer

encara

representacions

dole de

del fun

dador del «Teatre íntim».

VAIS

—

callen Et besó la maneta, vida meya,
Anton Antonovitx Skvoznik-Drau
chan.ovski. .» Ai, Déu meu! I la pressa que
porta tot aixó! Ei, quí hi ha aquí? Mixkal
DoBTxINSKI (corre cap a la porta i crida).
—Mixka! Mizkal Mixka.! (Mixka entra)
ANNA.—Eseolta; cuita a casa del marzant
Abduline. espera, que t'ho donaré es.crit.
(S'asséu a Za taula, i escriu una nota tot par
Zant.) Aquest eserit el dónes al carreter Si
dor, que corrí a dur lo al marxant Abdulin i
Que cm porti vi. 1 tu vés a arranja-r aquella
carrabra per Pilaste. Pesa-hl un lit, un ren
tador i així.
DOBTXINSKL—I jo, Anua Andreievna, cul
to cap a fóra a veure cona va la inspecció.
ANNA.—Aneu, aneu! No as retinc pas.
tot el

a

Barce

Catalunya

Ilençades, i

és aixís

fer

d'aquest

un

tot

principi teatral avui en fallida transitoria. »*
Respecte al quadro dramátic, els projec
tes

d'En Gual
EL;

no

poden ésser més

esforços s'encaminarán

encer

obtenir
un acoblament d'actors en condicions de du
rable permanencia, arnb unitat d'esperit i
conciencia del seu cornes, atenent preferent
ment a la sana formació -clássica deis joves.
tato.

a

A__mb l'entusiasta Enric Giménez, element'
valiosíssim per una obra aixís, s'hi como
ta

ja

des d'ara.

El 3.1oc i l'ambient
desenrotllará la

en

que l'«Au.ditorium»

obra artística

seva

serán

agradable

a la
auelcom de propici
gusts
espirituals:
gent de
«Convencuts com estem—diu,—de l'im
portancia que té el medi en tota manifesta
ció artística, ens preocupem d'endreear la
casa, seguint, punt per punt, els princiois
és a dir,
en que s'apoia la n_ostra intenció,
'd'una senzillesa extrernada i d'una intirnitat
que pugui col-laborar activament amb ells.
«L'Auditorium» tindrá, en aauest sentit,
l'immens aventatge d'apartar-se en molt de
l'aspecte d'un teatre corrent. Será un lloc
net î endreçat, on hi haurá una sala d'es
pectacles, en la qual l'espectador será ates
visitants, entre ells,
com a casa seva i on els

i de ben

•

al
no es trobarán estranys, intimant merces
l'organització
que
medi que hi crearem i a
volem donar-hi, que sois en aauestes con

dicions l'espectador pot desempenyar el ve
ritable paper en l'obra teatral.
«Está dar que les reformes que portern
molt,
terme en el lloc citat no serán, en
a circum
sornniem,
ates
resultat
com
d'un
stancies inevitables, aixis en la construcció
del mateix, que no permet fer lo que vol
com

també

aquells altres
cions que

ens

a

que

disposem

no

medis material

en

aauesta

indispensable,

atrevim a dir que en el nostre niu s'hi
estará bé, no sigui més que pel reflexe de
arnb
les intencions que hi covarem, -element
sempre

no

es

compta i que té

una

importancia molt més elevada que la del
valor real de rnobles i

tapiceríes,

la fredor i absencia d'ideals

en

si viuen
els

seus

amos.»

El casal
tre

de la

se

troba

una

aixe)

que

diem_

com tractem de fer el perfecte lligarn:
«De
l'escola cap al teatre, del teatre com a l'es

Dramátic.
«Aixís l'Escola comptará de fet amb un
que poden
teatre públic, circumstancia amb
comptar ben poques de les Escoles dramá
tiques 'd'Europa i America.
«Es un gran bé que les Escoles drarná

esperar de llur

anexes

per tot

veure

cola», sola

i

crear

un

al

manera,

nostre

ambient favorable

a

entendre, de
l'importancia

de l'art teatral».
Tots

els

catalans que

autors

i

tots

aauells

.puguin prestar

llur

artistes

concurs a

a fer-ho, i és de
patriotisme que respondrán
cal. L'opinió hl ha d'ajudar també.

aquesta obra, serán invitats
com

Cap programa fixat encara, ni cap data ;
els actes anirán parlant. En perspectiva hi
há ja la representació de «Mireia» adapta
'da a l'escena amb música de Carrion. 1 no
tant de be> fós realitat,—
fóra irnpossible,
que'l propi Mistral, el gran cantor de Pro
venea, l'honorás amb sa presencia.
L'iniciativa de l'Adra. Gual és d'aaue

tiques comptin amb un teatre i una compa
nyía ademés regida per les mateixes idees
que l'Escola, perq-u_e aixís són possibles dues
assignatures que no consten en cap progra
d'aquelles ensenyances : la del públic
ma
de
la disciplina i práctiques esceniques.
i la
Será aixís com, a mida quels deixebles ad
quireixin há.bits i es vagin desenrotllant llurs
aptituts, podrán, de mica en poc, situar-se
d'estudis i práctiaues
en el veritable terreny

lles que fóra pecat

cada qual el

seu

no

secundar, prestant-li

apo i el calor d'una activa

simpatía.
erStaii*L.

El millor Café és el torrefacte de La
(Davant de Betlem).

definitives.

PE

es

aErnsa

1

constar

feia

vulgui's

espaiosos i l'amor que
Portern a l'obra que'ns fou encomenada per
iniciativa de l'Excelentíssima Diputació, ens
autorit
va fer concebir la idea, mitjaneant
d'oferir-los
Liceu,
Conservatori
del
zació 'del
generosament a l' Escola. Catalana d'Art
sés de locals

caldríen, i sigui aixiS (lit per

confessió, que's

«I

les propor

ens

el que

sables per arribar a posseir un veritable tea
tre nacional.
«La circumstancia de miel teatre dispo

de

d'un cop per tots que,
tractem d'acon
tem.ps,
en espera de millors
en lloc de lo
lo
Que
podem
tentar-nos amb
davant de
Per()
per
poder
fer.
que voldriem

endavant, fent

en
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mica lluny del cen
no ha d'ésser

població ; pero aix5

obstacle perque hi acudin els qui de veres
estimin una obra tant noble d'elevació ar
tística dins la n_ostra terra.
Ademés, aquest emplacament facilitará la
realització d'un seguit de intents indispen

iirSO

No puede quedar en el silencio o en el
descuido, ni pasar con la insipiencia de cua

estereotipia,

de las que se apli
las cosas del mon
tón, impersonales, el discurso leido en el Se
minario de Granada, el día de la apertura
de éste curso, por el senor Gómez Izquierdo,
docto maestro de aquel centro y de la Uni
versidad y tratando de La vocación cientí
fica entre los eclesiásticos.
Gracias a Dios que ha podido sonar en los
claustros cerrados de un Seminario una voz
valiente, rompiendo prejuicios y abriendo
brecha en encastilladas quietudes de un mal
entendido linaje de tradiciones docentes y
de una menguada medida o canon perenne
de ortodoxia, encubrimientos de una reali
dad de estancado avance en el estudio y de
comodidad y pereza intelectuales.
tro

can

frases de

inconscientemente

En la tribuna de
aún con

cargadas

a

nuestras

bagaje

1:17111147,-

Universidades,

de rutinas,

con

servándose la forma de solemnidades que
perdieron su esencialidad, perdura el dis
curso académico de apertura del curso, con
una tesis, con un dogma, con una cuestión
trascendental, de disciplina, de -profesiona
lismo. Enorme equivocación que anade más
sopor y más sequedad a lo Que de suyo es
ya una fecha oficial, un acto frío. Cuánto
más en nuestros Seminarios, en los que in
siste tenaz el in.amovilisr_n_o y en donde toda
innovación, -Por racional que sea, corre el
riesgo de escandalizar y de remover ana
temas!
Hablar en la canónica y grave apertura
del Seminario de un tema de vida, anhelan
do sacudir el espíritu de los seminaristas,
abriendo ventanas a la calle y haciendo que
_entre a borbotones aire nuevo, renovador,
que remoce la ensenanza y la cultura de los
que los Ponga a nivel y en el pla
de las contiendas modernas.., sentir an

clérigos,
no
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sias de que la Iglesia triunfe siempre
por
sabia y por santa, no acomodarse a la rechi
fla justificada de los progresistas contra el
oscurantismo, la patrana más danina con
tra la obra de Cristo... es todo un acto,
un
heroismo, es llegar a las lindes de un marti
rio generoso para saciar odiosidades y re
pulgos de las esfinges y recibir el bautismo
de sospecha y de heregía, a trueque de dar
así, hasta la sangre, por los altos ideales de
una fe religiosa ahondada en el alma.
La vocación científica, que no es la curio
sidad natural, que es la afición al estudio, a
la lectura; el entusiasmo por la ciencia, el
paladeo reflexivo de los frutos de la inves
tigación; que vive en los espíritus que la mi
man; que no es egoísta, que no quiere hono
res, ni comodidades, ni intereses,
que no sa
be de ascensos ni de ventajas en la
carrera;
la vocación científica haciéndonos caminar
por sendas de franca llanura, sin el
rodeo
misterioso para escalar, sin mérito ni traba
jo, alturas de ambición y de pereza. !Qué
te
ma más sugestivo y de más
sustancia! Y a
la vez que entonación para dada, como
acor
de, allí en donde debe acrisolarse la voca
ción sacerdotal!
Vivir en la contemplación intelectual es
vivir la felicidad del hombre, porque
es vi
vir según lo que en nosotros hay de
divino.
y es el ideal de la vocación
científica; lo de
más., será la anadidura del ciento por uno.
Dominar la inteligencia es ser verdadero
senor y dueno, cien codos sobre todos
los do
minios y senoríos; entregarse a esa
vocación
del saber es tener virtud, tener

generosidad,

ambicioso por el bien de los demás.
La vocación científica es silenciosa, es re
cogida. Su alimento escogido está en el li
bro.
?Cuál ha de ser la actitud del espíritu para
acercarnos al libro y satisfacer en él los em
pujes de la vocación científica?
Escucha, lector, la briosa y valiente apo
logía de la verdad, que pondrá espanto en
tre los haraganes Que tienen retenida en
presa de anohada inquisición la corriente
de original y divino ímpetu Que en sí lleva
la Iglesia, hermoseando las riberas del sa
ber humano insaciable, fecundo, amoroso.
El sentimiento que se adelanta a los fa
llos de la razón especulativa, sobre todo en
problemas que apasionan, habrá puesto en
boca de alguien, al ofrecernos un libro, la
frase de previa calificación, falta de sentido
científico: nos lo habrá calificado de bueno
ser

-

o

malo, positivista, racionalista,

Edtji

escolástico.
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El sentimiento adelantándose

a la lectu
él un amigo o un
enemigo, un objeto que debe inspirarnos
confianza, simpatía, porque sus ecos van a
vibrar en nuestro espíritu al unísono de
nuestras convicciones, o por el contrario, un
escrito impertinente, que desde las primeras
líneas, quizá en el título, va a discutir, a ne
gar y hasta ridiculizar nuestras opiniones,
que creemos intangibles y muy fundadas.
?Dejaremos al sentimiento que corra a sus
anchas, que se desborde en corrientes de be
nevolencia y de amor para los unos y de re
pulsión y desconfianza para los otros? De

ra, querrá que

veamos

programa entero de resurrección que debie
ra escribir'se a la entrada de los Seminarios
y de las Universidades.

en

Y como comentario a los estériles jeremia
cos, el senor Izquierdo, en tina mirada de
amarga inculpación, hacia la decadencia
actual, fustiga y restalla así. !Ah, si una
parte de lo que se gastó en piedras y ladri
llos se hubiera gastado en despertar voca

ciones para la ciencia y en levantar biblio
tecas, hubiéramos conservado aquella hege.
monía del saber que conseguimos plena
mente en la centuria de Santo Tomás de
Aquino y que duró hasta despilés del Rena
cimiento!

ninguna manera.
?Cómo recibiremos,

pues, al libro en nues
tras manos? Con aquel amor efusivo de San
Francisco de Asís, que aun al lobo llamaba
hermano; con esa caridad ardiente del mi
sionero, que abraza contra su pecho, al sal
vaje y al antropófago. Oiganlo bien. Es un

amigo,

es

un

colaborador,

es una

Es que aún

intelisren

cia hermana que, como nosotros, va persi
guiendo las sombras de la verdad.
El senor Gómez Izquierdo da asiento a es

hermosas palabras y tonificadoras
testimonios del mismo Santo To
más. Ya es hora que en la misma dirección
tas

sus

ideas,

en

tomista deje libre el paso la interpretación,
de cuarta o Quinta mano, a la luz de las in
vestigaciones nuevas: ya es hora de hacer
leer a Santo Tomás a muchos graves docto
res
que jamás se tomaron ese trabajo para
justificar los dichos y las doctrinas del Maes
tro.
Y con palabras de Santo Tomás se pide,
por los fueros de la investigación
científica,
la cooperación_ de todos, la comunicación_
entre todos los pensadores.
En este punto estamos, defendiéndose co
mo sistema de pura ortodoxia, de
seguridad
y de adoctrinamiento salvador, Que la vo
cación científica para nuestros estudios ecle
siásticos esté amurallada; que se aprendan
sólo de oídas cuatro motes, y con ellos y ma
noseados en hueca oratoria, se libren las
batallas del Senor...
?Cómo se va a intervenir con derecho y
con éxito en las discusiones científicas, así,
con esa

preparación, desconociendo plena

mente doctrinas, y asuntos, y métodos?
!Sin leerse mutuamente, sin ponerse en re
lación las inteligencias, sin aportar cauda
les!
«En el camino de la ciencia el que se aís
la se condena al olvido y a la muerte por
infecundidad y consunción». He aquí un

padecemos

enorme

flojera

de

vida interior.'Y a la vera de ese decainaien
to de la vocación científica, va también la
debilitación del sentido, de la virtud minis
terial. El oficio imperando sobre el ministe
rio: el ideal de la vocación puesto fuera de
lo que es uncion y don de arriba, en las pre
bendas y en las ganancias.
Para llegar a tan amargo fondo de realis
mo hay que
desalojar falsas posiciones de
que llaman prudencia y habilidades. Y
a la verdad y decirla y vocearla.
La verdad es la luz.
Por eso el senor Izquierdo anota el hecho
de que «desgraciamen_te aquella hegemonía
de la ciencia la hemos perdido, y por ha
berla perdida no tiene la Iglesia aquellos
Prestigios en el mundo de los sabios, que le
otorgaron con toda justicia los hombres de
otras épocas.» Algo de cumplimiento de pro
fecía «Mi pueblo ha caído en la esclavitud
porque no tuvo ciencia.»
eso

asomarse

Desde

esas nituras de la vocación científi
el senor Izquierdo se dirige a los semi
naristas, y les pide que tengan una sola am
bición: «el deseo de ser sabios»; aspiración
noble y legítima, que de una vez da al tras
te con la mentida modestia, halagadora
mente engendrada por la ociosidad y la va
gancia. El deseo de ser sabios y de ser san
tos; hermosa conjunción que adivinó ya
Platón preludiando los ideales del Cristia
nismo.
Y a partir de aquí, el discurso leído en_ el
Seminario de Granada por' el senor Gómez
Izquierdo, enfila con los problemas más gra
ves
y más hondos en el momento presente
por la vida de la Iglesia. !Qu_é
delineación
de lo que ha de ser el sacerdote! Qué arre
metidas a lo que puede encubrir con som
bras de industrialismo, de concupiscencias
del vivir, lo más soberano que infundió Je

ca,
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sucristo a

terior, el

sus

discípulos,

el llamamiento in

«solo», sin segundas partes ni comparsas.
Es posible que ese hombre tan aborrecido
sea el hombre que creen
y tan amado, no
tampoco el hombre que
odian
ni
que
le
los
le-ensalzan.
pregonan los que
Hay un inmenso, un colosal equívoco en
vida. Su nombre
.su personalidad y en su
está incorporado a todas las grandes refor
mano moldeadora de
mas democráticas. Su
leyes y de costumbres públicas, ha libera
lizado la obra ascáica de la Restauración.
Es en Cuba un precursor de la autonomía,
Asamblea Nacional tagala
y en Filipinas la
rinde justicia a su acción liberadora. Le de
de
be Cataluna el reconocimiento platónico
personalidad his
la unidad espiritual de su
tórica, y con inciertos trazos marca los cau--

del senor Gómez Izquierdo. Si llega a
tiempo, si hay aún aliento y alma, promo
verá agitación. Triunfará del vocerío hueco
y de fariseísmo y será como una orien.ción
curso

ser apóstoles!
Atrás los que van buscando en los estu
dios eclesiásticos la pronta, la fácil coloca
ción, las borlas doctorales que dan aptitud
de edicto; paso a los que sienten la voca
ción científica, a los que quieren adoctrinar
a las gentes sencillas y
buenas con la en

senanza del Evangelio, que requiere sabi
duría y virtud, por ser camino de vida y de
esperanza.
Y no va más. Pronto estará impreso el dis

decisiva, salvadora, deseada como algo

me

siánico por los que venimos pidiendo a Dios
igno
que nos libre de la vacuidad y de la
rancia, elevadas a prestigio definidor en da
no enormisirao para la Iglesia.
MARTÍN D.

BERRUETA

(De El Defensor de Granada).

MAU
He

aquí un nombié predestinado

a

la

ce

lebridad. Uno de esos nombres, cortos y
cortantes, sonoros, de quienes hablaba Guy
de Maupassant. Nota violenta que hiere los
oídos y queda en las memorias. Grito de
combate o himno de triunfo.
Puede decirse de Maura, que la bendi
ción de los fieles le anuncia, y que el rayo
de las iras populares le acompana.
? Oís
•ese
clamor de muchedumbre ?
? Acentos de pasión, rugidos de ira, transpor
?Silbidos y aclamacio
tes de entusiasmo ?

nes?
ese ondular de panuelos, que
blancas agitan. j Bella ovación de
buen tono, aristocrático homenaje, rítmica
canción de entusiasmo de los creyentes!
Pero ved esas otras manos rudas, cómo
acarician, siniestras, el mango de la vil na
esten
vaja. j Vivas! robustos y ! mueras

Contemplad

manos

tóreos.
Es

Maura

que

pasa...

Odios y amores.
Respetos arriba,

punal

de Artal

y

el

abajo,

browing

muy

abajo,

el

de Posas.

de ese hombre. ?Es bueno, es malo ?
?Es el agumento viviente de «locura o san
tidad? » Duro, cruel, implacable, sanguina
rio para unos ; honrado, dulce, atrayente y
bondadoso para otros. Torquemada, el in
quisidor, que resucita ; Kropotkine que si
gue sirviendo a la realeza.
Y, ! fenómeno sorprendente! los sesudos,
los cuerdos, la gente reflexiva del partido,
los, que fueron amigos de Cánovas, más fiel
'depositario de la tradición conservadora que
de la propia. Constitución, los amigos de
Silvela, amablemente escépticos, hábiles
equilibristas del orden social imperante, inlos

de

sacar una

satisfechos,

piedra

de la

casa

peligroso,
guante blanco, espíritu

le tienen por

profecía.

?Pero, cómo no senalar el aspecto para
el reverso .de la medalla de ese tem
peramento contradictorio, antinomia vivien
te, civilista convencido en la Academia de
Legislación, clerical con terquedad ultra
montana defendiendo a Nozaleda, encarna
ción del espíritu de los frailes, transporta
do allí al archipiélago para hacer el bien y
para hacer el mal, para derramar los eflu
vios de la caridad, cristiana o para mantener
los últimos restos -del ‚férreo poder de los
Borgias ; hombre de sentido jurídico fren
mantenedor de
te al militarismo que intriga,

doxal,

de
re-

inremovedor de las entranas de la socapaz hasta de socavar el Trono.
Y en cambio, las juventudes, banadas en
la luz naciente de las ideas nuevas, la prefieren, dimision_an a sus correligionarios de
ayer, y le levantan triunfante sobre un pe-.
destal de gloria, y mientras la plebe ronca,
airada, grita ! Maura no ! esas avalanchas.
de mozalbetes, llenos de pasión, desaforados y estridentes como requetés salvajes o

volucionario de

quieto,
cieclad,

campean sobria elegancia y apuesta gallar
día.
Presenciad el desfile de cortejos deslum
brantes con uniformes recamados, vivos co
lores, con brillar de joyas y esplendor de

revolucio

nan

ca

su

un

el fondo de las cosas y de los hombres,
tenialo por uno de los políticos más liberales
y demócratas de la monarquía.
«Ese hombre hará la revolución desde
arriba», oímos de los labios del gran tri
buno, certero en el hallazgo instintivo de la

pintoresco de la burocracia oficial, como
episodios secundarios y decorativos...
Nadie acierta a ponerse de acuerdo acer

de su propia carne. Los hilos de plata
cabeza blanca. El perfil fino, de prócer
moro, o de judío levantino. Senorial el por
en,e1 verbo
te. Luz en la mirada y fuego
ardiente, gesto animado y rítmico, en el que
de

«selfgovernement».

conservador ? ?Es

Nuestras referencias lejanas, de un hom
bre eminente—Emilio Castelar,—profundo
conocedor del corazón humano, adivinador
escudrina
de gestos, de mirada penetrante,
'dora, de la psicología íntima, maestro con
sumado de las ocultas ciencias, que ilumi

zo

hijas

un

nario ?

fausto. Dedos y miradas convergen hacia la
barba hebrea.
Desde hace meses, Maura lo llena todo.
Su figura destaca sobre todas las figuras,
relegadas allá en segundo término del lien

Nada es vulgar en ese hombre ;todo es
estraordinario y grande. Las palabras son

su

?Es

capaces
y

de

ces

parlamentarios y de la dignidad
ministerial al mismo tiempo que dócil, ob
cecado Sr ciego por respetos irritantes a la
los fueros

letra de la ley, rubricador.de los fallos ana
crónicos de los togados con galones ?
Quizás no es la hora de juzgarle. !.
Quizás lo más prudente, lo más justo,: es
'dejar a la historia serena la página clara
como
la luz definitiva como la posteridad,
donde han de fijarse vivos y luminosos los
hechos de la vida de Maura.
Quizás sea preferible hoy, en la plena os

,

jóvenes bárbaros, piden que' Maura salga
la

escena

pública

«sólo»,

a

absolutamente

4011K.
JMI1:11

(11,MU' 'E; S

IB"1tINT3131.n.

1

IP
1511

a

C51

^.

ÁV._

1Wo

La més important d'Espanya-20 sucursals amb tellfon-Central: Mayo, 44, tefe. 1,113

important:

h.

Economía. Veritat

La Egipcia es la única funeraria que posseeix Cambra de Desinfecció,
facte que no sia previament desinlectat.— NOTA: Acurat i rápid sEzvei
com a fóra.
s-j-~

en

es

preus

servint cap arte
tant a la Capital

22 Novembre 1913
curidad

que la

pasión engendra,

luetas bien dibujadas

ver

tres

si

claridad de auro
ra, de cerca vívidas, sin venda en los ojos
ni en el juicio engano : Maura •en el Par
lamento, «artista» ; Maura en el Gobierno,
un «carácter» ; Maura en su casa, un hom
bre bueno, la virtud misma, jan «santo».
*

*

con

e

No es la justicia a Maura lo que de mo
mento interesa ; no es él conocerle a través
del error o del acierto lo que importa; Bella,
generosa, brillante fragmento de noble pro

periodística,

la apología de Santos
:-_-diver, que, si no convence, conmueve; no
es la loa que surge acerada del abrumador
contraste de las artísticas perfidias de la
pluma de Salvador Canals, hincándose,
sa

cruel,

en

'derribado

las

Lo que al
la

es

carnes

del

intrigante

que ha

Maura.

a

país,

lo que al

públith opinión interesa,

Rey, lo

es

que

a

saber si debe

gobernar Maura ; si glorifi
cará la. venganza. la gloria de Maura, o si el
sacrificio ha de engrandecerle; si ha de ser
soberbio o 'humilde; si ha de 'cerrar contra
el Rey por la Monarquía, o ha de precipitar
gobernar

o

639
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no

al Gobierno por represalia.
La injusticia ajena no puede ser nunca,
en política, reguladora de la conducta pro
pia. Los partidos no son para los hombres;
son instrumentos de gobierno de las nacio
ciones. Los hombres necesarios no existen.
Los más ilustres pasan y el país queda. El

talento y el genio no rendirán nunca por
la fuerza las voluntades, ni cambiarán el
rumbo del destino.
El caso de Maura, la inmensa injusticia
de que

se

cree

víctima,

la abominable in

gratitud que llena de amargura el alma de
los incondicionales, son cosas frecuentes en
la historia, casos diarios en la vida pública,
bajas inevitables de la gran lucha.
Sin saber por qué, un día Gambetta no
puede hablar en su tribuna de Beneville.
Las bocas que le aclamaban delirantes, au
llan, silban, imitan la voz de toda suerte de

animales,

el perro, el buey, el asno ; y el
gran orador sólo puede pronunciar cuatro
palabras mal contadas de su exordio.

Constans salva a la República del peligro
de Boulanger ; acaba con el caballo blanco
del general, ídolo de las muchedumbres pa
risenses, y por recompensa alcanza el ostra
cismo definitivo.
Dupuy preside un ministerio con acierto,
con
fortuna para la riqueza nacional de

Francia,

pero en una revuelta se manchan
sus manos 'de sangre, y Dupuy vacía su amor
a la política en un
diario modesto, de es
casa circulación, que nadie lee.
Es el caso de Méline, el gran protector de
la agricultura francesa, el preparador feliz
'de todos los mejores tratados de comercio.
Apenas si puede volver al Parlamento, y no
volverá jamás a la presidencia del Consejo.
Con ocho anos de desprecio electoral, pa
ga Georges Clemen.ceau la enorme falta de
ser
el precursor de <'<l'enténte cordiale».

Y Jules Ferry, que dota a Francia de tres
inmensos imperios coloniales, el Annam,
Tonkín y Túnez, escucha una tarde, al en
trar solo, abandonado de todos los suyos,
en el salon de sesiones, el apóstrofe que el
«tigre» le lanza al rostro ai tomar, sereno,
asiento en su escano : «Voila le láche».
No pasarán arios sin que el tigre, de pre
sidente del Consejo, Clemenceau al otro la
do de la barricada, pronuncie la arenga ad
mirable, la definitiva oración fúnebre del
hijo ilustre de los Vosgos.
Es el camino que la fatalidad parece se
nalar a Maura. Es la eterna, la irremediable
pequenez de las grandezas humanas; es la
humildad que la vida impone a los podero
sos, mostrándoles la puerta tranquila de su
casa, esperando allí sentados, con la bonda
dosa serenidad del justo, que las gentes pa
sen para
ofrecerles, arrepentidas, el des
agravio de la verdad y el anticipo de las

grandes justicias.
Estudiando la tragedia del Condestable,

aquella inmortal lección de «María la
Brava», que ha cantado Marquina, en bien

en

pocos y bien claros
ha dicho el poeta :

y

luminosos

versos

lo

Castilla «hace» a los hombres.
Y ella los «gasta».
EMILIO

JUNOY.

Senador del

Reino

(De El Día Gráfico).
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