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qué he=

-

de fer swort?- Conf e

-reacia donada al Centre Econórnic

de

Cassá de la Selva al día 30 IVovembre de
1913, per Josgr ELÍAS I JU/1COSA.
,El Teatre frInfants
Mari S _TIMA..
El Doctor

Pasea'

a

un

hombre político

autonomía de los
Concejos, para asentar sobre ella la au
tonomía de las provincias y engendrar

per JOSEP LLEONART.

Tradielé

«Un día, porque
quiere estimular la

.I'olicl? per

poderosas mancomunidades, se le llama
iluso y !separatista! Pero al día siguien
te, los mismos vociferadores dicen tran
quilamente que han caído de su burro,
y que sin necesidad de ensenar a vivir
a los Municipios y a las
provincias, es
tán dispuestos a resucitar desde las co
lumnas de la Gaceta, por el conjuro de
un real decreto,
las viejas nacionalida
des ibéricas, a base de un sentimenta

lismo lírico»...

Qui
de

sos

ha escrit aixo no ha molt, a un
articles en defensa d'En Maura

publicats damunt La Vanguardia.,

Laguarda.
temps present,

el

per EMI

BOUTROUX. (Acabará).
El Revisor.
Comedia en, cinc actes
Nieolai y. Gogol. (Trad. C. R. B.)
LE

-

de

:injármacid
En el Corierzl d'2--Idvacato.
Per P bra d'En elloaexul.m. TnrreÉ

Gareia.

A.,sa-1.9n.diGenzW.r

és don

Angel Ossorio i Gallardo, bon arnic de
Catalunya, pero cegat aquest cop, com
rnauristes, per la fascinació exclu
siva i absorbent que exerceix sobre de
ells la figura del ex-quefe del partit con
servador, i irnpossibilitat de compren
dre el més essencial del nostre naciona
lisrne, per no saber-se situar en el veri
tabie punt de vista.
Ja En López Picó ho observava arnb
molta justesa en un de sos reporterat
ges literaris, publicats a La Veu i repro
duít en aquestes pagines, sobre el 'libre
del Sr. Ossorio i Gallardo «Historia del
pensamiento político catalán durante la
guerra de Espana con la república fran
cesa (1793-r795)» El Sr. Ossorio ho veu
tot menys la realitat nacional catalana.
Y aixo mateix passa a molts, si no a
quasi tots els amics de Catalunya for
tants

espiritualment enfora d'ella. Un
prejudici indestructible, malgrat tota la
mats

Obra

7107717,

Qüestions Givils, estudiados

segens

nostre Dret

per Lluis de Peguera,
eztractades per

lzrancesc Maspons

Extracte de
guero

i

Anglasell.

la doctrina civil de Pe
amb la Jurisprudencia

anotPt

catalana.

forca de Ilur simpatía, els pesa darnunt
l'esperit- el prejudici de una unitat na
cional espanyola arbitrariament entesa,
suma, diríern, de mitjos valors regionals,
un deis quals correspondría
Catalu
nya, a la nostra patria chica. D'aquí vé,
d'aquesta manera equivocada d'enfocar
a

nos, que castellans i catalans

bem a estimar
des a.entendre.

sovint, pero

.eris arri
vega

mares

Aquesta revelació sobtada de la plura
litat nacional dels pobles ibérics, aques
ta riquesa múltiple de vida, els descon
certa i vagarnent els molesta. Sentint xo
car la realitat contra els preconceptes, se
tanquen dins aquests últirns per defen
sar-se
d'ella. Aixo és molt humá, pero
lamentable. Així laboren ells per la con
servado duna Espanya esquifida que
requireix la disrninució de sos compo
nents. Trentres nosaltres ho fem per una
gran Iberia, qui suposa ej..,Clesplegament
i la florida magnífica de tres o quatre
genis nacionals.
Que aquí n'hi há un de beta viu i de
ben auctócton, no ho posará en dupte
certarnent aq-uell que's míri Catalunya
per primera -zona, amb ulls ingenus.
Ulis d'infant i de poeta són eis qui hi
veuen ciar en aquestes coses.
El mau
ris-m_e empero és quelcom de forma,/ i* de
rnassa entenimentat; quelcom de prego
nament refractan i a la poesía, als «sen
timentalismos líricos». justament d'aixo
és que li falla un raig. Justa.ment rau en
la manca de suc cordial, cl'ensomni,
d'ideal, en una paraula, la seva infecon
ditat: Voleu rés més apagat, més trist,
mes exent de joventut que una «juven
tud conservadora»? Algú qui estímava
En Allaura s`ha queixat de que no el se
guíssim els catalanistes. Millor hauría
fet queixant-se de que dl no`ns seguís
amb el cor a nosaltres: una mica de fo
lla, d'infantilisme,

de «sentimentalis
lírico» Phaurien redimit potser
deis
seus_defectes, senee fer-li perdre cap de
les seves grans qualitats. Vull dir
de la
mo

lonja, del nostre infantilisme, del
«sentimentalismo lírico», Mani
festació de l'anima popular, de
l'entus
siasme nacional, és a dir, de co
que no
nostra
nostre

hi ha

en

Iloc

qué n'hi há

d'Espanya

un

sino aquí. Per
altre de «seritimentalçs
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mo

lírico»'‘Ii

proniament dit,

del

que

no

del viu sentiment de
patria, en una buida retórica patriótica.
Es a base d'un viu sentiment de pa

desdeny

morta; el

aquella mateixa gent que tant
comptava, vivía... vos
dançava,
seriosament
l'imagineu, arnic, (amb els m.ateixos trajos,
mans
fermes, col
amb les mateixes...
els
mateixos...
i arnb
rades, nuoses
besats pel sol)... dan_
sanament
ben
tells
qualque saló de Ver
dins
çant, comptant...
Ara bé

propietat,—que resu

tria.— parlem amb
antigues nacionali
citen per sí soles les
la nostra, enter
tats ibériques, al rnenys
aquestes columnes
rada abans d'hora en
volea' simplement
de la Gaceta aon ara
nova vida
que se reconegui la seva

traspúa amb poca abundancia pels dis
cursos,
i telegrames mauristes, fent
bona higa amb llur eixutíssima i poc
clássica retórica...
Que'l desdeny de la poesía viva se tra
dueix sernpre en'un culte a la retórica

:

—

salles?
Peró encara hi há més : vos haveu. fixat,
amic, en el se), originalíssim, d'aquell apiee
que 'n diuen copla ? Es ben
d' instruments
veritat ? i l'espicnet de la te_
és
agradós, no
Doncs bé :
plaent..
tot
ben
nora,

RON BACARD1

E.xpansions

i

en

ja

un

Un altre

exemple :

Haveu sentit, amic, allá

onsells

Per
Mentres els músics tocaven,

a

d'ore

cau

sentit allá entrels
arbres, no fóra potser més bonic ?...»
No, vos contestaré avui; no fóra pas més
bonic : fóra un'altra cosa!
Els vostres mots, amic, susciten, una ve
gada més, un ben considerable enfilall de

diguereu :

«...

—

Es sempre plaer, viu plaer, ço que en nos
altres desperten les coses belles : peró aneu
en compte ; i, quan
en compte, amic, aneu

escolteu, quan llegiu o quan contempleu, en
fi, qualque cosa bella, no oblideu pas el se
güent : que, a més de sentits, (conductors

sobtilíssirns...),
Ara bé

tenim

quan

me

allá entre'ls arbres,

esperit...
diguéreu :

no

sentit

«...

fóra potser rnés bo

nic ?...» ho oblidáreu, tal volta...

Si,
noreu

no

ignoro pas (i

pas

tampoc),

vos,

que

arnic,

temporanis somníen precisament
prescindir de l'idea, de la forma,
teria, m'atreviré

(ja

endevineu

a

dir... I

un

qual vull dir),

ho ig--

no

músics

certs

art

con

aix5

:

de la

que,

ma

sorgint

va

com

ella i de ben capir,
abscondit i pregón sentit
servir-vos d'ella,

(amb l'ajuda
car), amb ,els

cree

un

;

sentits

seu

més

volíeu, més aviat,

jo, per

a

d'una simfonía».
Tant de

rae),

mai

no

l'Eduard Hanslick,

u

donessiu

car...

no

princiPalment...

és ben
I jo

us

esdevé simbólica. El simbolísme representa l'ad_
de la sensació dins J'art. .»

Hem d'observar,

al/re

cara;

:

u

fareu fer

fará semblant de dir al/res

un
co

ses!

Algún exemple vos farsa, cree jo, ben clá
rament compendie ço que voldría que enten
o

xarro

vaig-a
amaga

evo

tot.

tot

escoltant, les

perspe[

lleis (car en- són unes! )
'J'o he sentit,
tiva (perspectiva subjectiva).
Schumann, per
cançons.
de
tothom,
wm
entre po
exemple, en un lloc reduít, intim,
en Inés
quets apcs ; n'he sentit, després,
uny,
al carop,
i, des de
d'una gran
coi);
d'un
més
men.tres vagava, he olz també.,
he
cál,
En el primer
bocinets de Canço !
una.part
cás,
gustat tot el lied ; en el seg-on
flaira, tan.t
del lied; en el tercer cás... la
solament, del lied!
certa

...

M'enteneu ?
*

* *

jo voldría, caríssim,

he dit

lloc i la desnaturalitzareu

fi,

en

d'una

la

Hi há,—vull dir-vos encara,—una relació
.extremadament íntima entre l'obra d'art i el
lloc pel qual fou creada. Treieu-la d'aquel'

d'auba

d'una,
escolteu!
Pregunto jo ara : és que, qu.an des de
voltes, (n'entres llegiu,
a
casa vostre oiu,
penseu, viviu)... el cridaner canari (del pis
sobre, tant se val!) és
de sota o del pis de
sentiu, amic,
que, en aital dolç ( ?) moment,
al bosc?
allá
semblant al fruít
un plaer ben

I

n'extraguessiu

No feu mai dir

a

que de tot ço que

aixi5
les

:

coses

sinó ço que

diuen...i
volen dir. Escolteu ço que elles
Respecteu-les,
en
tal con-1 yo ho diuen.
vol'
elles
han
ameu-les com, elles són, com
bel
vos,
gut ésser, i tal com s'entreguen a
001
un
en
gentilment. Que l'obra d'art,
pretext ?e
sigui jarnai, per vos, senzill
no

somniar curiositats!
F.

ssiu bé.

LLIURAT

e-u

gustar-la
us

(1)
El darrer comentador de Debussy (Daniel Chenne
viére), després d'haver escrit que'ls clássics i, sobretot, ele
romantics s'havien servit, si aixís podern expressaroos, deis
sentiments i de les passions humanes, afegeix: «Debussy ha
canviat l'objecte de la música, ea in spiració -Amb Debussy...
venimen.t

que

el

Assaboriu el goig
Prop vostre tot és silenci.
l'hora... i, tot
d'entendre
lloc,
de sentir el
algún artista alat vos obsequia. I p

tenía!

Voleu venir, mentalment
ça

en

qualque.pla

empordanesa ?
Es dia de gran festa. A.rreu de la plaça,

gent, rialles, movitnent, crits (mots,
vull dir...) Aquí, algún cap nu de dóna.
Més enllá, alguna clapa roja... Empro, veus
aixó

la musica

a

bb, caríssim,

áá

mot, el

d'un ambient que

ignocents, que s'imaginen que aquella
sensació és puramént estética. Constitueíxen
el públic més fácil de contentar. Són tam
bé els que més condicions reuneixen per a
desacreditar la música. El carácter intel
ligent del Dlaer esté-tic no pot pas revelar-se
un bon cigar, un
a la llur faisó d'escoltar :
plat delicat, un bany tebi els produeixen
un efecte análeg-, sense que ells ho dubtin, al

tant

vos

sabeu, s'adreça sois als sentits... (1).
A l'evocar, doncs, mentres els músics to
tant,
caven, aquell paisatje amic,•an2.veu, per
més a l'hora de ço que certarnent pensa
veu... Car la vostra pregunta (jo vos ho ben
assegur-ho), no era pas fila, no, del desig
vostre, ben fondarnent sentit, de millor en
tendre aquella música, de més intimar amb
en

a

cats—deia el conegut crític, referint-se a
aficionats se dei
certs amateurs,—aquests
música,
en lloc de
breçar
per
la
xen atraure,
ferme
amb
cara
a
cara
i
considerar-la
ben
sbns,
disminució
deis
o
la
nrogressió
sa. La
tímids, els
tant aviat joiosos com ag,itats o
proporciona una sensació indefinida. I són

en

trenc

(i entre'ls arbres,
teig d'algún ocell ? Al lluny (i
record), la boirina ho
car un

dernanant
endevino ja, els ulls mig closos,
que exigiu,
als arbres, a la música... ço
per exemple, d'un perfuln preferit...
mots de
Me plau citar-vos, are, aquests
Eduard Hanslick :
endormis
«Sentats en Ilurs sillons i mig

observacions.
Vaig a oferir-vos-en algunes.

a

precisament),

neófit

reduít...

lloc tancat, en un lloc
sábreu ço que és patir !

alió

a un

1913

que'l

seguit, els
cercles s'inicien, s'aixamplen, s'engrandei
xen... i, ja és un fet : ja bailen
aauí

C. Riba Ilracons

:

fluviol

refila... Tot

Les Bucóliques de

Virgilr

Llibrería
Se troben de venda a la
Verdaguer i a la nostra

d'Also

Administra&

Preu: 2

pessetes
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perque

,

al

jo

comentar

un

entendre que tácitament

escrit

teu

va

donava la ca
lificació de Moralista, gairebé. te'n sents ofes
i dius que algún dia provarás que ets apte
per a ben diferenta empresa. Coin és que al
pensar en els moralistes no més remembra
res els que pobrament han usurpat
aquest
títol ?
lÉn l'escrúpol, en la mena de rezel del.
que vares dir ahir, en l'afany de ser demá
et

alguna cosa diferenta, que s'amaguen en el
teu enuig, no fas sinó corroborar, precisa
ment, la calificació de moralista que devía
enclOure's en el meu comentan.

Sí;

el

teu

afany de

fer

anar

pel

bon camí

diferentes coses és la teva ánima de mora
lista, de la que no et despendríes ni deve
nint financien, ni devenint ministre. 1 fins
cree que d'aqueixa condició
del teu eáperit
ehan de venir les teves victories i potser
els honrosos fracassos. El dia que tant se

dongués

ten

del camí que

segueixen

les

co

de la teva clutat, en l'ordre dels negocis
l'ordre moral, és el mateíx, el dia que
tlaguessis assentat, usurpant el verb, i les
coses
de fóra la teva ináividualitat et tin
guessin poc interés, i no freturessis la- Bi
blia sortint de l'Inventari, allavores esbor
radem el tácit calificatiu de moralista que
es

o

en

g'airebé va ofendre't.
Altrament, suposant

i tot que no ho fos
condició vital sinó per via d'estudi
i especulació, no
caldría averg-onyir-te del
calificatiu tampoc, ja que la corrent filo
sófica vindría amb tu. Un h-ome que pot
.dir-ho ha dit per a aquells que tenen prou
coneixements per pendre's el món com un
.vast procés filosófic, que avui Pascal torna
a actualitzar-se i
devé una par de la nos
ira conciencia. 1 que era Pascal sinó un
sis

per

moralista, tant bell punt es movía a pensar ?
La aig-a que de nadó li vessaren al cap a
la pica de Paray-le-Monial, l'hi va filtrar
la gracia fins als darrers replecs del cervell,
i, no sense lluites amb l'esperit de la disolu
ció, la seva obra surt a flor del món filosó
fic amarada de la gracia cristiana moralitza

dora.
Penó,

no solament estás mig ofes perque
has entés que't calificava de moralista, sinó
que veient-hi envolt un arree d'anima fre
da, m'obres el con i, amb una franquesa que
no sé com estimar, m'exposes les borras
ques del teu ésperit i els seus dolors, per
clue no't ting-ui per ánima freda,. No ho he

Pensat rnai! I eM semblava que

Inen

comentani

vitan

de fer-ho

que. hí há
anar

tot

en

dient

tu

un

en

el

afany

pel bou camí, ja

en

tendríes. que no't tenía per passiu.
Sofreix, doncs, que't califiquin de
ralista. En quant
les grosses iémpestats

1

mo

a

.

clue's congríen
cree

en

tu

del

contacte

que són més grosses

en

amb el

tu que

no

Pas

en

ardents

trem

elles mateixes.

Cree, penó,

que exis

teixen, i voldría amb aix6 minvar-te el do
lor, que és cosa que sol passar que solsament
de donar la raó als nostres planys ja ens
n'absorbeixen una bona cantitat de fel, tant
és el que vivim de la simpatía. Ara, del teu
dolor, sabs que'n penso ? que és un excés
de vida. Oía,! Una vegada, era quan els
arbres enra-onaven, o els homes es creien
sentir la veu dels arbres, n'hi havía ún tot
g-emat de fulles que's planyía : —Quin món
tant ombríu ! —I l'ombra era l'esplet de la
seva
propia saya esclatan.t en fulles. Penó
aixó

no

lligats

Inés ho vejen els que

amb les

seves

estaven

no

pujar

arrels i podíen

al collet per

a mirar-ne la copa o baixar
a
pendre-li la fresca ombrosa. Tu, quan m'

exposes les
en

els

teves

borrasques,

aquest arbre ; crec, fins
teus

dolors,

perque són
Es

tant

a

em

fas

cert

pensar

punt,

en

i te'n dono la enhorabema

joventut

el

no

voler

.blar el que s'és per por d'unes grans

Peró

En

ens

tot

titllin els frets, i al

poema de

sana

tor
mos

con

joventut tin

aqueixos atributs.
pujar la saya i aguanta

tu, deixa

la borrasca.

a

.Em record() d'una inscripció que hi há
l'ombra de la Catedral de Toledo sobre

despulles, cm sembla
molt, d'un alt prelat. El que tinc ben pre
sent que la inscripció és una 'larga llista
de títols de prestigi i saviesa, i abaix de
tot de la corrúa, tirant-hi com un vel que
deu voler ser de responsabilitat i humilitat
la llosa que tapa les

sobre les

grandeses,

hi han

dugues

parau

HOMO TAMEN. Doncs, bé,
amic, que aquest horne que viu, encara com
les finals

a

:

professió íntima al fondo de totes les al
siga el teu cultiu més escrupulós. Mo

tres,

ralista... Negociant...

Catedrátic... ?

tot

és

igual : HOMO TAMEN. Penó que aquei
xa professió
d'home dongui la grandesa a
les demés i cap d'elfes hag-i de mirar

com

vergonya aquest títol d'home. I si viu

entre
sem
res

...

drá d'haver-hi

una

de la llei que són.
de la

deis altres, i la por de que si'ns

ments

trari !
res

el creure's posseit deis

conreu, i

del

tany

clolors, que
a

la

hi fá ? Es

cosa

que

per

professió.

ponsabilitats, el temer que cornent a la fei
na de l'un canip, a l'altre u
passará el temps

JOSEP LLEONART

D'ART

Tradició d'Art Nacional
Si avui, en aquest moment de renai
xença riostra, visqués i cii participés en
Casellas, el deis ardents entusiasmes,
veuría com és eh l la plasmació esplen
dorosa i viventa del nostre esperit na
cional; i diría ser acomplert el contin
gut tot doctrinal d'aquella seva frase,
que és en sí tot un ideal, i que amb
oportunitat exquisida, des de «La Veu
de Catalunya» en Morató ens remem
bra: l'art és la Nació. 1 particularitzant
senyalant l'actuar del .moment nostre
de renaixenga artística, podría en Case
llas dir que a Catalunya aixís és, perqué
nostre art, és realment bategant i mani
festat en, l'esperit nacional de la Catalu
nya nostra, com proclamació viva de les
seves ansies i impuls de
renaixença na
cional.
L'art deu manifestar i assolir formes
socials; ser-ne d'elles expressió viva i
latent; eh l deu ser la plasrnacio de l'es
perit col.lectiu, bellament dignificat, in

telectualitzat, fet clássic,
fer-ne
Iço és

patrimoni

que és d'en
i manifestació eternal.

el que nostre art de renaixença
nacional és i expressa a Catalunya; d'
aquest moment i vida d'ella, d'aquest
alçament de reivindicació del seu ésser,
n'es Part nostre

esplenclenta i alterosa

a

Catalunya

formació; és eh l la cristallització del nos
tre esperit nacional, guiat i menat per
les ansies totes de la nostr'a ascendencia
col lectiva.
L'art és la Nació; Part és de l'esperit
nacional de un poble, recollir-ne la for
ma en que
ell es manifesta, recollir-ne
el seu pensament i eternitzar-lo en alta
vivificació. Có és l'art; i d'aquesta vivi
ficació alterosa del seu pensament, Cata
lunya n'era mancada i en sentía l'anyo
rança; perqué quan ella en la seva pleni
tut nacional mig-eval, hauría de l'art
pogut fer-ne manifestació de la seva for
mosor i poixança creadora, expressava i
era aquell, no la vida de la nacionalitat,
sinó l'impuls de la fé cristiana. I la florida
del seu art, no fou per a Catalunya, crea
ció nacional, Catalana, i sí sois adapta
ció i entronització de l'element extranger,
a Pelement i poixança de la cultura nos
tra. 11 quan la vinguda del Renaixement
feia esperar per a Catalunya, amparada
en la Tradició Classica del
seu terrer,

esplendorosa formosor,

ella caigué i fou
sumida en la tasca de reconstrucció in
terna, de que avui floreixent i esplen
dorosa desperta, amb nous impuls de
creació i

poixança.

Sois avui, darrerai arn.b aquestes ener

;
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gíes que la obra catalanissirna del n.ostre
Torres-García desperta, és que en ella
s'ha acomplert la creació de un seu art
nacional; ell manifesta de Catalunya
l'essen.ciació del seu rnornent col-lectiu,
la plasmació d'aquest moment i bategar
de les seves energías totes. I és que en
Torres-García ha sigut per l'afirmado
de ço que és plenament nacional i cata
ba que ha assolit el representar-ne el
seu

en
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esperit

de

Catalun.ya

col-lectivitat;
Cultura, i

una

eh l ha vist
d'ella n'ha
manifesta en for

congriat i avui ens
mes purissimes, el seu esperit col-lectiu,
la seva expressió superior. Torres-Gar
en

cía, ha vist en Catalunya una Cultura;
i no ha cercat com un mendicant, fora
d'ella medi d'expressió per al Se1.1 art,
sinó que d'ella, de l'esDerit en que ella
es manifesta, n'ha forrnulat aquest
irn.puls de renaixença en que viu i en gla
teix tinta la seva obra.
L'art és la Nació, nació és cultura; i
l'art d'en "Torres-García i amb eh l i la
seva obra, la d'aquesta joventut que s'
arredoça a son éntorn, n'es a Catalu
nya bella i fruitosa manifestado. I ex
pressant la cultura catalana, és eh l cata
la-nissim: i .és sumat a una Tradició, ca
talaníssima també, que fa perdurable el
rnoment en que ella es manifesta, en pe
nyora i testirnoni de vida eterna.
Perqué al volar Torres-García fer per
a Catainnya _manifestado viva i eternal
del seu moment, Part que ell en ma.ni
feStava devía sumar-se a una tradició:no -podía
aquesta ésser la mig-eval, ro
mántica, que no és manifestado i fruit
nacional; i si la nostra Tradició Clássi
ca, bella i magnificient, i que per els
Dobles de la Unitat Llatina n'es el lle
vat i gerrne de la seva ulterior cultura
nacional.

Les formacions de l'art són resula
-Dobles i no d'épogaies; son for
mació nacional, no universal. Heusaquí
un aforisme que
de la frase del mestre
Casellas podem desentrenyar-ne, i altres
altres que en encadenament i relació,
ens menarien
a formular
una unitat de
doctrina d'art.
I heusaquí també l'ideal, de que és
fruit i resultant l'art nostre de renaixen.ça, i l'obra. d'en Torres-García: pervin
dre a la formado de Part Nacional Ca
tala, per l'afirmació de l'esperit nacional
de Catalunya: que sols per l'afirmado
de eó que és nacional, podía l'art nostre
assolir-ne el valor aquest. I aixís és com
nosaltres hem vingut a fer déu i font
creadora del nostre art un concep
te i impu_ls de vida nacional; impuls
que, en la Grecia Classica, en la Iluita
de les ciutats par l'hegemonía, en la
lluita per la preponderancia espartana
tants de

atenie-nse, crea la florida del Classi
cisrne Hel-lénic, que avui veiern i esti
o

cultura 'liare de la nostra, ca
talana i rneditarrania.
L'art és la Nació; i Catalunya, al fer
patrimoni de manifestació nacional el
d'en fer
seu art de renaixença, que era
ne
formado nacional, devía abdicar
del record i tradició de l'art rnig-eval,
irnpulsat en la formació aquella, de un
irnpuls universal en les forrnacions d'
mern com

art.

Visqué Catalunya la vida esplenden
ta del románia;
Santa 21/laria de Ripoll
dirá
la nostra patria aima i vis
Catalu
qué el
art. Mes alhora que
nya, arréu, el temple románic, era bas
tit i eleváva's.—Tarragona, amb la saya
vos

com

seu

a

Catedral vos dirá la esplendenta formo
alcança la florida
sor que
a Catalunya
del gótic: mes també arréu, les agulles
altives de les Catedrals,- al parell que
a Catalunya,
s'alçaven, bella manifesta
do del foc que abrandava el món cris
tia.
és que Part manifestava arréu el
rnateix foc d'ideal, en alta i bella mani
festació; i arréu baix formes -(11-ligues,
parqué únic era l'ideal qué l'impula
saya, deia aquell. I el temple románic,
al igual que a Catalunya, era dre
çat per la Fran.ça i l'Italia; i les vol
tes gótiques, al igual que en Catalunya,
per Castella i l'Anglaterra s'alçaven al
tives. Co que.era universal arnagava i
postergaVa el qu'era nacional, avui font
creadora del concepte i vida universal
de nacionalitat.
Mancada era, doncs, Catalunya amb
l'art Mig-Eval d'aquest llevat i impuls
de formado de l'esperit nacional: i orfe
de la vinguda del Renaixement, sernbla
ésser mancada d'una tradició d'art na
cional, d'un art que fent a •Catalunya
centre i déu de vida, recollint el seu ma
narn. ent
nacional, aletegés arreu l'im
puls universal de le nostra raça.
Mes dl no manca: i riostra Patria pot
dir que en ella l'esperit d'una Tradició
Nacional existeix i perdura, parqué
sempre, en el mes íntim d'ella, en el sa
grari de la raga, s'es servat com foc sa
grat. aquest Ilevat de Tradició que avui
En Torres-García i.to- ts cantarla i exal
-

tem.

Rernontem i xifrern

en

l'Edat

Mitja

i sabrem com mentres el
dic sois ell, perque era la su

sica,

en

na arreu

popular,

que

úniques. Vejen l'o

és

Afirmem l'esperit nostre nacional, fem
catalaníssim l'espera del nostre art;
mes complerta aquesta laboració, surnern
aquesta Catalunya a la Tradició nostra,
per a fer-hi cornplir aquesta funció que
és impuls de la creació riostra, i que és

completar.
Que si sois aportem

al nostre art Pa

firmació de el nacional i Catalá, devin°
dría meçquina i sectaria la laborado nos
tra: i aquest art, que nostre esforç bas
teix i crea, deu ser aletejat per l'irnpuls
d'universalitat, i den ser vivificat per ço
que és etern i perdurable en l'espera de
la nostra raca.
L'a.rt és la Nació, din Casellas; nosal

avui, cl'aquesta afirrnació n'hem
aquests aforisrnes. Altres i al

tres

arrencat

de tota manifestació social, oficial,—
i vivía- en l'esperit universal cristiá,
l'ora de tota Tradició i impuls nacional,
ja la Tradició nostra era Penyora del
més pregón de l'art Nacional; 1 parella
al temple, que cantava l'ideal cristiá,
l'obra popular, la casa, el més intim i
recóndit de Part Nacional de Catalunya,
era -vivent en, la mes pura Tradició Clás

baix formes

frnit de la Terna,
que viu i participa d'ella, del temer de
la Nació, i sabreu corn les cases d'obra
popular italiana, son germanes parelles
amb les nostres, aquestes cases que avui,
i noble,
com ahir i sempre, serven pur
el Ilevat de Tradició, 1 aquesta obra po
pular vos dirá com_ la nostra és la Tra
dició Clássica, qu'ella vin en el més in
tim i pregón, en el recondit del nostre
ésser nacional.
bra

temple—i
era

de la vila

Aixís, mentres ço que responía i ma
nifestava una idea i impuls universal,
feia rnedi d'expressió en un art univer
sal també, en el barbre del román.ic, en
la acritut realista del gótic, l'art qu'era
i vivía en la més íntima entranya de la
raga, encarnava la Tradició Clássica,
pura, íntegra 1 mentres entre les grisors
del Nord i la Ilum refulgent del nostre
ambient, eren dreçades les altives agn
lles de les Catedrals gótiques, en tots els
pobles Ilatins l'obra popular conservava
el Ilevat de Classicisrne, que és l'espera
vivificador del seu art i cultura tiacional.
Si nostre art vol alcançar plenitut,
deu emplaear-se en una Tradició que
sigui per a eh l manifestado inicial i pri
mera en la seva ascensió de renaixenea.
I aquesta, per Catalunya, no és corn
hern vist la de les arts mig evals, sino
el germe i llevat de la cultura l'atina, la
de tots els pobles que besa el mar de la
nostra civilització.
Vejen l'obra popular, mai influencia
da per aquests ideals d'universalitat,
que breçant Part, el manifesta i encar

nostra pensa;

ma

el record i evocació

romana.

la tasca no és enca
ra termenacla, i resten filisteus per acu
sar al nostre
Torres García de manca-.
1
ment a unes correccións academiques,
de
dolor
resta encar qui, sumit en el
l'impotencia, vol deturar la formosor
d'aquesta alabada d'Art Nacional a Ca
tres

nlafegirern, que

talunya.
MARTÍ CA SANO VAS
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SONETS DE SHAKESPEA
LXIV

XII
When

do

I

count the

Quan. compto els tacs que són del temps
i veig caure en la nit el jorn potent ;
quan veig la violeta ja rnarcida,
en cabells negres blanquejar l'argent ;
superbs

quan els arbres
que daven ombra

When

clock that tells the time...

la lardó als remats ;
eis verds de istiu, a feixos, fets despulles,

en

baiart,

un

fossers,

per

la m.á. del Temps

i el bronzo

etern

aigua endins

i

robant-se

portats;

o

quan

Contra la falç del temps

Pensá aixo és

no

engendres qui

no

hi val

valg-ui

et

fell

hand defaced...

veig

caure

portat

ningú,

que aixís

sento

em

tindre

la

com

pretendre
més gran,

meditar,

a

mon

tot

es

estendre,

vol

dos lluitant;
mudant

fortuna,

la Fortuna ensems;
tot

d'una,

me'l pendrá el Temps.

amor

puix fa plorar
ja sab li han de nevar.

rnort,

una

bé que hom

un

mar

tots

va

;

espai

terra

perdent,

perdre's

i

que també

al 'nar-te'n tu.

terra

esclau

mort

la famolenca

veig

llavors ta gentilesa ern fa pensá
q.ue'l torb del temps se rendurá també,
puig, beutats i doiçors, tot se desfa
i es mor, de cara al nXvu encís que vé.

si

fa de la

guanyar sobre la

en

com

Time's

Quan veig

guau

les fulles

sens

by

seen

com va desfent
d'edats
ja en pau;
ço que fou noble orgull
esmicola
i
esbargeix,
corn grans murs

mida,

la

I have

XCVII
How

heavy

da I

journey

on the

like

How

way...

a

winter

hatla

my

absence been...

Amb quanta de tristor vaig fent .camí !
car a punt que a mon terme arribaré,
fins la pau del descans em valdrá. di:
«a...
Mates hores lluny ets del teu bé».

Quín hivern és estat per mí l'absencia,
lluny de tu, goig de l'any que yola lleu!
Quant de fret que he patit ! Quanta inclemencia!
Quín desembre mes cruu per tot-arreu I

Laç

I

va

de senti-m queixá, el corcer que'm duu
espaiet, aráb mon pés i el de ma pena,

com
no

si

enten.gués

que

en

allunyá-s

hi té cap pressa el cavaller que'l

de

no obstant, era estiu. La tardó entrava
plena i rodona amb son fruitá esquisit,
fill deis besos d'abril, que ella portava
com viuda prenys
de son difunt marit.

tu

mena.

Ni el pás li aviva el ferro, que frisós
li clavo, a voltes, fent-li al ventre sang;
eh l sois respón arnb un renill penós,
que'm punxa més que l'esperó en son flanc,

mi'm semblá borda sa ufanía,
orfanera tants de fruits novells,
car
ets tu el bon estiu i el g-oig- del día,
sens
tu resten muts fins els ocells,
Peró

una

o

ho

"

be

car

ta

errx

pena és

diu
a

gemec,

son

davant,

ton

en

clás

termes

goig detrás.

a

i

que

.

fan,
tot

si canten, amb el cor tant pres,
s'esblaima com si el fret vingués.

LXI
Is

it

thy

Es que ha vals que

will

ta

CXXXVIII

thy image

imatge

should keep opera

em

tingui alçadeg

les parpelles pesants tata la nit ?
Es que'm vals tren:cá els somnis amb forjades
ombres teves que augmentin mon neguit ?
Es pot-ser l'esprit teu el que m'envíes
'des de tant lluny per espiar mos fets,
i poder contar bé tes gelosíes,
mes hores lletges, mos instants distrets ?.
és pas

i.ern té

com

(O

Del

llibrc

—

que

encar

no

;

swears

that che is mide cf truth

fidel,
sapiguent que ment,

que m'és

tot

—

jovincel
té del món coneixement.

pres

de

un

per jove jo

envánit,

anys sab que és passat,
ço que ella m'ha mentit,

mas

per cerft tot

així ni ella ni jo

gran

ShakespeareP,

amor

cree

perque pensi que sóc

prenc

ens

diem vritat.

Mes si ella

no és lleal por que no
ho diu ?
I jo els arlys m'eus per que
nols dic ?
Per que ?
Perque "amor sois d'apariencies viu,
no és amic de
contá els anys que
...

si vetllés, sempre despert !:

«Selecta de Sonets de

rrion

li díc que ha

quan lo be)

té.

I et vetllo, sí, mentres en vetlla tu,
de mí estás lluny, i massa prop d'algú.

publicació.

Quan jura

De veure'm

Oh no ! que ton amor no
és el meu qui'm fa estar amb l'ull obert ;
és el meu qui mos somnis va trencant,
tant

When my love

Perxe, jo

de

próx:Iitta

an ellia i ella a mí,
d'arnbdós cobrim així.

mento

i les tares

Trad.

M.

MORERA

1
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Per qué hem de fer

dis d'assimilació de coneixarnents els rnés
complexes i més antitétics, o es cuida d'in

sport?

poble'ls principis fonamen
en tots
els ordres; per?,
ben pocs són els que recorden que l'home
és en primer lloc una planta, que cal cuidar
filtrar al

Conferencia donada al Centre Económic de Cassá de la Selva
al día 30 Novembre 1913
Senyores

1 senyors:

per

Plau-me en alt g-rau dirigir un respectuós
saludo a n'aquest nombrós i escullit audi
tori, agraint-li per endavant l'haver compa
a la crida del Centre Económic, que
m'ha fet l'honor d'oferir-me aquest lloc ;

perque la seva sola presencia prova quant
s'interessa per un nou aspecte de cultura,
aquesta inquietut diu ja molt en favor seu
al en.semps que'm confón., ja que la meya
humil personalitat no mereix certarnent tant
b ell aco b lamen t

aquí

allarguen la vida, ni desembracen el
vell, preparant-lo de pas per un trebalI

testa

exposar-vos.

Peró'm cal, abans de tot, dir-vos que pot
ésser rnolt bé que al costat de cites preses de

-d'aconteixements de la realitat de
els mornents, que potser vos. farán obrir
•ls ulls sobre certes coses ocorregudes al
món, vos faci algunes afirmacions que .tal
l'his•oria,
tots

volta trobareu atrevides

reflexioneu

un

jutjar-me,

de

convercer-vos

;

pero

vos

prec

que

amb serenitat abans
aixe¦ sois bastará per a

mom.ent
car

de la

meya

absoluta "since

ritat.

demano, doncs,
benvolença.
-

Vos

un

xic d'atenció i

Es aquest

treball absolutament neces
com
els irracionals ins
tintivament rneng-en, caminen, nedan, etc.,
es a dir,
satisfán les seves necessitats físi
ques, nosaltres els som realrnent
inferiors
al n.eixer, car és per reflexió que
tenim que
valer-nos deis medis que Deu ha posat a la
nostra má per a fer el nostre camí
en la
vida.
un

aixís

S' entén

joc

com

tres

a

en
termes g;enerals
per sport
exercici al aire lliure que tingui
base o -fonarnent el cultiu deis nos
o

muscles,

donar-los força, elasticitat
Dins d'aquesta definició són
incomptables gairebé les variants existents,
com també hi han moltes coses
que'n diuen
sp-orts en lloc de dir-ne esbarjo o entrete
niment, que f&a '1 que millor els escauría,
per

i resistencia.

que al
o

el

capdevali

menys

seu
no

importan-i1,-

organisme.

nostra vida, sinó
cui
oblidi mai aquests principis,
per evitar el desequilibri entre les
diferen
tes facultats del individu en totes les
edats

essencial de la

dant de que

i

totes

en

no

les

bogues.

Perxó tenim que cultivar en primer lloc,
i per absoluta necessitat, la nostra part físi
ca, per a sapiguer usar les armes que tenim
al nostre alcanç adquirint tots els

perfec
cionaments de que és susceptible la máqui
na humana.
Perquse'l cultiu de les nostres facultats

físiques
'

la

aumenta

nostra

vitalitat activant

la circulació de la sang-, i dóna als mus
eles del nostre cos les condicions neces
saries per
lers

servir de defensa contrals mi

a

d'ag-ents

exteriors que constantment

tre:

destrucció ; dóna al indi
vidu força i resistencia a la fatiga, posant
nos
en
condicion.s de superioritat sobrels
que no se'n cuiden deg-udament ; desvetlla
de pas
tre

seva

l'intel-ligencia,

al

aumentar

potencialitat, aixamplant

de la

nostra

vida,

i activa

vitals conservant el

libri,
és la

la

nos

el radi d'acció

totes

les funcions

degut equi
sigui proporcionant-li la salut, que
base de la felicitat a que tots aspiren'
nostre

cos en

o

aquest món.
Ademés el cultiu de les nostres facultats
físiques descansa les demés, restablint un
equilibri momentaniament perdut per un ex
cés de treball mental, i finalment té una in
fluencia marcadíssima en la formació del
carácter, fent homes decidits, emprenedors
en

Els savis de tot arreu
han vingut a la
conclusió de que'l nostre cos té tres
ordres
de facultats sobresortints :
físiques, intel-lec
tuals 1 morals: i les posern en
aquest ordre,
no
perqué sigui'l que generalment
se
se
gueix, sinó perque creiem que és
el que's
rnereixen per la seva importancia.
Tothom
a

cervell,

seu

hallen per la

***

tot

seu

cosa

cer

fisiológic.

el

pos_

manera

de voler fer treballar

Cal, doncs, ensenyar l'home a usar de
les seves facultats físiques abans de Ilençar
lo en altres terrenys i no solzament corn

altres termes, podríem acceptar per
tot aquell conjunt de moviments que

sari, perque

els moments, proporcio

tos

en

abans

o

del

cada

sortint de lo que és purament instintiu en
l'home, tenen per finalitat excitar o com
pletar la seva vida fisiológica, perfeccio
nant la máquina humana per a que
acumuli
el máxim de perfeccions des de el punt de
vista

tal

són més que parts, més

dia superior.
sports

a

cor

billar i tants altres que no
persegueixen la millora del cos humá, ni

tant absoluta
necessari preocupar-nos de la seva di
vulgad:6, que no he volgut deixar Sense con

com

sible,

colombofilia,

ment

de la moral

viure físicament de la millor
la definició

que tots en més o menys entren dins de
la finalitat essencia del principi sentat ; pe
re, rebutgem francament com sports la pesca,

tat, pero al mateix temps és

a

de

ral,

trac

el requerirnent que m'ha vingut .de vos
altres, perque voldría amb els meus pobres
coneixements d'aficionat, fer-vos capir quel
com deis trascendentals principis que vaig

nostra

nostre

tals

nant-li'ls medís de defensa i de conserva
ció ; que cal ensenyar-li a cada instant a

de sports les carreres a peu, a cavall, amb
bicicleta i automóvil, les regates de tota me
na, natació i excursionisme, ciclisme i cas
sa, l'esg-rima, el tir, el joc de pilota en mil
variants (pilota vasca, futbol, tennis, cric
ket, croquet, push-ball, base-ball, basket
ball, golf, lacrosse, etc.), la boxe i la Hui
ta, el patinatg-e, els sports atletics en gene

rescut

Es un tema aquest que m'ha portat
de la necessitat de fer sport, tant poc

oblit de la segona part de la

fició, que és el més important.
Aixís, doncs, entren dins de

D-eserribre 1913
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valents,
de

en el món la posició
lloc de la de dominats.

que premien

dominadors,

en

(i nosaltres no volem. pas criti
preocupa de perfeccionar els
me

casa nostra.

car-ho)

se

***

OIE IA
Garantía absoluta

ada
en

tots els

objeetes

Economía

en

els precis

5

Desembre

6

1913

De tot aixe) que se'n diu educació física,

inent necessaria ;

i els

més antigues

zaCions
quentrnent
arreu

tor

dediquem,

preocupat els bornes en totes les
conegudes, com a cosa absoluta

Ipoques.

inereixía

que's

rastres

diuen

ens

ben

tots

en

feia

les ventatges

Quín
Per

assolir un grau de perfecció tal que avui
cornplavem en copiar mil co
din encara'ns
ses. de l'antigor.

arribar

lutament

la

substituís

per altres

món,

el

en

noves,

que

hem

tre

bar

ya,

Quan
seu

els

tots

preciables

en

un

que

podíen

moment

han vingut

sapigut

semblar des

donat,

o

*

definits i estudiats en tots els seus de
talls, fan treballar absolutament tots els
orga
niuscles del cos, tots els teixits del
ment

adquireixen el seu más alt
treball
grau de perfecció, per medi d'un
que'n podríem dir de laboratori.
que aixís

Per altra banda hi há els preconitzadors
cl'obtenir el mateix resultat per medi de mo

Viments lliures, que en conjunt se completen
prác
uns i áltres, que donant una finalitat
nos
el
distreure
tica el exercici, vene,n.a
més
potser
és
lo
aixe)
tre cervell i de pas (i
un
cada
aplicació
a
essencial), donen una
deis moviments, o sigui els sports.
Quin 'deis dos sistemes él el millor ?
Fa molts anys que's discuteix aquesta
qüestió, sense haver p-ogut aclarir-ho, peró
la

riostra

modesta

opinió

se

decanta

recomenar l'estudi de la gimnástica
fonament, per a passar desseguit a la

cap

a

com

a

prácti
un
seguir
empró
ca dels sports, procurant
conjunt
aquell
buscar
criteri per á .poguer
que

completi

Parts del

Perque

nostre

educació

pas

la

deu posar els fo

manera

sportiva,
práctica,

racional i
a

conéixer els pro

seva

suficient per

a

lograr

no

és

no

volem

talent ? Qué
el que prova de debo'l
mestre de gim
ideal
solament era un
no
creador i pro
nástica, sinó que havía sig,-ut
futbol,
el rem, ca
el
pulsor de sports com
l'excursio
lluita,
boxe,
la
rreres a peu, la
i
nisme, etc., i aixól feia'l tipo complert
nos
ideal d'un director del cultiu físic de la
seu

*

Pero cal parlar-ne detalladament de les
recoma
moltes racins que hi han per a que
i &mes,
vells,
homes
nem a tothom, joves i
temps
que'l
encara
la Drá,ctica dels sports,
atenció.
vostra
cansi
la
sigui curt i potser
No és sols necessari ser equilibrat per a
viure be, sinó que cal ser fo'rt ; la força ara

de les diferents

individual i coi-lectivament, és la

raó suprema que resol totes les
de qualsevulga ordre que siguin.

Si

per

moment

un

,ens

ens

situem

a

d'anys enrera,
litzacions orientals representades

milers

ment

donat per

uns

quants

en un

mo

quan aquest, ja

un

fós per ca,nsament

preconitzar l'aban

qüestions,

veiem que les civi

o

poble,
pels seus vicis, perdía

amb jocs i sports de tota mena ; sobretot
desde que s'ha demostrat que'l tipo d'home

força, -era immediatament substituit
per altre amb sang- més jove, més potent,
més fort ; i aquesta suprema raó de la su
perposició d'uns pobles sobrels altres en
cara perdura i durará indefinidament men

d'excessiva musculatura, antiestética molts

tres

gimnasis, sinó que més aviat
som partidaris
de l'alteració deis exercicis
rigurosos, metódics i ordenats d'aitals llocs,
dono

la

deis

cops, inútil en general i fins molestia per
al mateix individu, no era l'ideal del atleta
modera, car cal ser práctic abans que tot i
treuire profit de tots els nostres actes i tre

o

portar

un

sigui

el món

Per ésser
abans

un

un,

a

món.

fort

com

educació

nació,

a

cal

ser-ne

i aquesta força ha de tenir,

i té sempre com.

fonament el cultiu de la

a

física, la práctica, deis sports.

No volem arribar-nos fins als temps de
Grecia i Roma que'ns donen proves indis

No creieu, d'entre vosaltres que m'escol
teu, els més senzills, que será més útil á si
home que sápiga cór
mateix i á altres,
am.b bi
rer, nedar, o bogar, an.ar a cavall i
cicleta

seva

la gran distancia, de la

cutibles, malgrat
veritat de les

nostres

buscar exemples del
cils de

autometvil, que'l que tin

comprobar,

afirmacions. Anewn a
passat sigle, més fá

i .fixem-nos per

un

mo

l'orig,en de la gran preponderancia
de les dugues grans nacionalitats que's dis

uniforme i

ment

gui tots els Mueles del seu cos
perfectament desenrotllats per?) sense haver
los ensinistrat cap a una finalitat práctica?
Aquesta és la raó que'ns fa preferir i

puten

en

en

tots

els terrenys

l'hegemonía mun

dial.

-

propagar des de fa temps

tota

mena

de

Fa solament

trobava

se

els

litat.
ver-Per ço assitírem fa pocs dies amb
glorificació
d'un
antic
i
dader plaer a la
gimnástica,
i
sabeu
lo
estimat professor de

que li

retreguéren deixebles incondicional s,

en

un

de

Goma 1

FÁBRICA.:

Fontanella,

„IVIANS
Celuloide

de

Po- nt honrada,

Botigues
CENTRAL:

estat tant

homes més

seus

TtisELth GE
Artiele

60 6 70 anys, Ang-laterra

uns

lamentable, que
eScullits se nreocupaven
solament de la raó d'una decadencia, (que
amb tot i ser solament relativa), feia pre
veure un trist pervindre al gran Imperi. I
sabeu el que solucionál problema, portant
aquell país al primer lloc entre totes les na

sports, íntimament convençuts de qué tre
ballem aixís en una obra de verdadera uti

i

3.

Magatzems

20

-

SUCURSAL: Ronda Sant Pere, 12

SUCUR,SAL;

cos.

solzament
és racional que si

suara,

com

per

una

ver

joventut.

tra

balls de cada moment.

Ara bé: com deu fer-se aquesta educació
física ? Hi han dos camps perfectament de
limitas fins av-ui dia: a una banda els que
pos
creuen
que no hi ha educació física
gimnás
rriedi
de
la
sible que no sigui per
tica, que per un seguit de moviments sabia

nisme,

on

futura vida

utilitat, de lo qual no
prescindir-ne.
gimnástica, tot i considerant-la

Es clar que

poble.
*

seva

fecta educació física.

viure racionalment.

*

podría

senzilla

Són aquests principis, que molts tanquen
són
els ulls per a donar a entendre que no
principal
l'argument
fonaments
i
reals, els
per a que prediquém nosaltres l'educació
del
física com a medí d'aixecar el nivell
nostre

gimnás

pis muscles i la

prácticament

de cap obra su
dominar-la per haver

a

de la

necessaria, creiem de bona fe que

ment mitjaníes incapaces

perior:

Es al

naments

Peró

rapa ha arribat al cúmul del
ha oblidat lo que és el cultiu del

altrés .pobles

físiques.

ordres.

una

poder,

cos, i

en

seriament per entrar en la nostra so
deu precedir o alternar amb tot al
treball, el cultiu de les seves facultats

la raó deis moviments i

presentat amb nova sa
bres moderns s'han
verdadera
nova vida, que'ls ha donat la

superioritat

sincerament

sigui'l moment de que'l noi al
l'adolescencia, apresos els rudi
principis de la vida, degui prepa

aprenent d'una

essent

com

recomanem

cietat,

prepotents en una epoca
vist com les
punt de cambiar abso
fins
al
s'han afeblit

posició

totes

rar-se

races

seva

a

mentaris

reacció

dia,

d'un

sense'l de

subsegüents.

nosaltres,

que quan

món civilitzat de
una

cos

ha d'ésser el sistema ideal ?

a

a

per

nostre

gut treball que li ha de proporcionar

elo

moments, fíns haver arribat

en

si sois

daría bona part del

en

el
Després d'un oblit
aquests principis apuntats,
natural contrals excessos

futbol, deixarem
braços, caient en
fessim esgrima, que

per exemple, al

desequilibri ; com

de les civilit

'Pl

segon terme'l busto i

en

aquest sen.tit
del món i l'atenció i cures que
lo
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Víla

Vilá, 89.

664
cions ? 'Una modesta institució, l'Escola de
Rugby, que sots la direcció del gran Tho

Arnold, instaurá nous sistemes d'en
senyança, després adoptats a tot arreu, que
teníen com a base la práctica de sports,
alternats arnb els altres treballs ; i amb
mas

aquesta

arma

dominar

a

a

el

en

la rná.ls

món,

han arribat

saxons

conservant

encare una

vigorosa, emprenedora i del més alt
nivell en tots els ordres, gracies al cuidat
cultiu de les seves facultats físiques, que fa
raça

homes

equilibrats i capaços de totes les
obres.
Y qué direm deis alemanys ?
Recordar la gran epopeia del Imperi, la
guerra del 70, després de la qual Bis
mark deia davant deis mestres alemanys:—
Vosaltres heu g-uanyat la guerra, fent ciu
tadans forts i valents, g-racies als sports en
més

grans

son
ressorgiment mondial degut a la
mateixa raó, que ha posat en primer lloc a
les anteriorment citades i que de retop ens
dóna'l camí que nosaltres hem de seguir

arribar al nivell de les nacions més aven
çades ; peró no podem resistir a la tempta
per

ció d'ocupar-nos

xic deis japonesos.

un

ens

daven d'

una

gimnástica

i els sports als

li l'avíen donat la victoria.
En efectes els soldats alemanys preparats
armes

sisterne educatiu en el que hi en
trava una gran quantitat de gimnástica, fo
ren capaços de
totes les heroicitats, sere
nes i
reflexives, i resistiren admirablement
les fatigues de la guerra; mentres els fran
cesos que no cuidaven la seva educació fí
sica, quedaren vençuts •abans de lluitar,
doncs en les marxes i contra-marxes que
daven en terra per falta de resistencia, i les
m.alaltíes sostreien grosses quantitats d'ho
mes del
seu exércit, que
quan arribava el
moment de prova no tenía ja prou enee-g-íes
seu

per oposar

Tant

nostres

gran
a

als

cert

seus

és

aixó,

enemics.
que

després d'estudiar

veíns els medís de refer-se de la

debácle, acornaren introduir

les escoles i fomentar el

tes

les edats

nivell del

seu

com

a

seu

els sports

cultiu

en

to

únic medí d'aixecar el

poble.

molts treballs que nosaltres

som

els

primers en admirar.
No volem tractar detalladament del alt
nivell cultural, la força expansiva i l'in
vasió per tot _el món dels nort americans,

belgues

i

suiços,

nacions

que

cuiden

essen

cialment la seva cultura física ; deixem de
banda'Is suecs de grans virtuts qui descan
sen

en

els fonaments de les

coles dels

muscles;

no

seves

tractem

superioritat

sobre'ls

avenir, molt temps després,

una

raça

nova

admirable.
Confirmant

sencer

vigorisada
tot

aixó,

han

que

russos,

encara

mostrat

unes

el

a

no

real

se'n

veure

d'una

sa
com

actuar

manera

hem vist

tant

com

la guerra que

energíes

formidables

gracies als mateixos medis que ja hem citat,
que'ls han fet g,uanyar sobrels turcs en ple
na decadencia. gracies també al oblit de la
educació

seva

física,

que ha aixecat

a

tan

tes nacions.

Estudis, núm.

grans
de

es

l'Italia,

8

nava

per estudis i sports abans deis vint anys

i s'escandalitzava amb raó de les
i

ser

forts

per

peró si que cal
com

a

nació,

usar

ser-ne

de la
per

nostra

força,

ésser respectats

i per aike) hi há que cuidar

rernissió tot el que's refereix a les
facultats físiques del nostre cos.
Ademés la fortalesa individual degudarnent
equilibrada, produeix con) a primera con
seqüen.cia la confiança en sí rnateix-:, aquest
és un gran argurn.ent per empendre la Hui
ta per la vida. Cal anar pel món amb totes
sense

les armes, i si se'n.s prova que un cervell
ciar pot actuar amb preferencia, produint

treball superior i assegurant-se per en
davant la victoria, fóra logíc que despre-.
ciessirn ridículament un preciós element que
tením a la nostra má ?
Per raons de moralitat devem fer sports,
perqué procurant aquests un empleu útil,
agradable i honest, distreu al jovent de mil
perills inevitables en la májor part de cas
sos. Doneu-los empleu a les hores
del día,
que coneguin al mateix temps la fadiga, la
sana

fadiga

del cos, que és

litats del exercici, i aixís

una

de les fina

la nit buscarán
un merescut descans, tant més bo
quan més
ben guanyat, estalviant-los de pas el tergi
versar l'ordre de la vida.

El Saló niés

costúrns
joves, que li feien
trist pervindre per á nosaltres.
la raó, encar que afortunada
fa ja 10 anys i en aquest temps
dels

converses

preveure

un

tota

d'aixó

ment

nostres

han canviat moltes

També hem de
vista d'ampliació

coses.

fer sports des de el punt de
de coneixements,

que's refereix l'higiene
especiament
per ço

a

neral i, sobretot,

senya

conéixer

a

han ensenyat

a

en

l'individual,

a

que'l

delicadíssim

pun.t

cultiu deis sports

prácticament,
estimar

ço

ens en

que no'ns

l' escola.

a

ge

aqu'é-s't
Saber

el verdader valor del sol, del aire i del pi
gua, factors indispensables a la nostra vida,
empapar-nos de que és dolent per
el fer

excessos en

el menjar i

mar

i altres coses, apendre

una

manera

lógica

nera

racional i
des de el

a

la salut

beure, de fu

vestir-nos de
d'una ma
punt de vista;

a

actuar

a

nostre

sigui superficialment les
regles deis millors higienistes ; tot aixo'ns
fa conéixer la práctica deis sports, contri
conéixer

encar

que

buint aixís directa i indirectam:ent a la con
servació de la salut, la més gran fortuna que
tenirn

No volem dir amb el que precedeix que
cal

persona de molta cultura me
del seu país sols s'apassio

una

que'l jovent

a

les

mans

despreciem

i molts cops

estúpidam.ent.

a

tarda Té-coucert 0

OY
Rambla deis

univer

tant

bien

encara

i la

;

un

I no'in deixará mentir la Unió de les So
cietats Franceses de Sports Atlétics, que
acaba de cumplir el 27 aniversari de la
seva fundació,
com de la dita
fetxa arran
quen

col-legis,

sitats i quarters, els havíen donat

búlg-ars i grecs
totjust acaba,

les

especialíssima

manera

les

a

Un dia
deja

I tenía

quedárem admirats al veurer els
resistencia,
de valentía, d'empen
tresors de
ta formidable d'un poble que tothom havía
despreciat fins Ilavors, i escatint les raons
de tant gran superioritat quels doná la vic
toria, tothom: s'enterá de que'l principal ar
gument. era la seva educáció física que cui
Tots

sorprés quedál món

els

Desembre 1913

i

escoles—,i m'olt més terliz pre
sent les ensenyances d'aq.uella Iluita, quan
En Molke afirmava per altre banda, que
l'educa-ció integral del poble alemany i no
senyats

pel
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elegant

principi indiscutible que
de treballs vé a descansar

Per altra part és
alternació

tota

facultats,

certes

restablint

equilibri

un

mo

mentaniament perd.ut, i si tenim present (fue
la major part d'habitants de les grans urbs
i en general de nioltes viles i viletes su
freixen d'un :excés de treball mental, neces
sitem fer sport per equilibrar per aquest
meoll l'organisme, que aixís se refá d'un
gasto potser excessiu i 'ns torna al nostre

d'equilibri.
práctica deis

centre

La

de

retat

sports dóna ademés cla

concep:ció,i esperit

de decisió

moinents difícils dé la vida
valentía, per la confiança en
ces, que fa que

tem

cap

a

semblar

en

un

impossibles

a

les

moment

serenament

actes

qui

en

mil

verd;adera
propies for

i la

no

donat por

podríen
ting-,ui la de
que

guda preparació en els carnps de sport, el
que'ns permet adernés assolir el nostre ob
jecte sense perill per a el nostre organisme.

Finalment, la práctica deis sports, regu
laritzant l'empleu de les hores del dia, cris
fa

morals, i sobretot, produeix en
(i aix6 és lo més important),
el tipo d'home ideal, perfectament conscient
de l'us apropiat a les seves carnes, braços,
i punys, si convé, ben aplomat i amb el cap
costurn.s

ultirn

terme

a

la sortida deis teatres

de Barcelona per

banquets

i lunchs

6 Desembre 1913
.dret, que presenta un gros contrast amb el
tipo (desgraciadament massa vulgar), d'ho

força, movent-sé
armonía, els braços u cauen

que camina

me

sense

ritme ni

aquest

un

d'aquesta

per

com

que'ns apartaría del objecte

tema

reunió.

En quant

la segona pregunta, referent
a la fixació del conjunt de

a

rescola ideal i

a

edu
a fer una completa
verdaderes autoritats mundials
ens donen la qüestió perfectament resolta i
nosaltres no farem més que seguir-les. Per

el llarc del cos, és mig geperut i per ins

sports que arribin

tint, gairebé serripre,

cació

covart.

*

* *

Me direu potser quín és el millor sport ?
quina escola deu seguir-se en la seva prác
tica?
Són qüestions que no poden contestar-se
concretament, perque en principi tots els
sports són bons i sois és defectuosa alguns
cops la manera de practicar-los ; i l'ordre
está molt sovint supeditat a la propia cons

titució, pero podem
que tal volta

-

fer

algunes

serveixin per

indicacions

orientar

algún

novici.
El punt de vista higienic deu dominar
com
a
rae) primordial i en aquest sentit
•deuen preferir-se'ls sports al aire Iliure i
a ple .dia, sobre'ls que's practiquen en llocs
tancats, com la lluita, la boxe, l'esg-rima, etc.
Dins deis sports que se troben en aquestes
condicions devem necessariarnent fer du
gues divisions imposades per les circums
tancies de lloc, que s'en-1: sports de terra i
•de

mar.

primers,

els que sobresurten es
pecialment per influir de debb en la forma
ció del nostre carácter, deuen ser els pre
Dins deis

ferits,

com:

per

la boxe, el futbol,
similars, el tennis, etc. Cal

exemple,

hockey i '1s seus
no despreciar els que tenen ademes una fi
n.alitat práctica, ja sigui com a medi de lo
comoció, com la bicicleta, el cavall, el "guiar,
ja sigui cotxe o automóvil; ja com a de
fensa, com el bastó, l'ús d'armes, etc., pero
alternació,
hem indicat més

per sobre de tot cal buscar

convergir-hi en gairebé tots ells les
qualitats essencials d'aire Iliure, higiene i
Utilitat práctica, i n'estem tant convenguts,
que no hem mai compres aquesta especie
per

d'aversió al mar que tenen la nostra gent ;
exis
no ja el's de l'interior, que aquesta no
desconeixement,
si
no
fins
teix mes que per
la gent •de costa, que, segons frase gráfica
d'un mestre i amic, viuen d'esquena al mar,

aprofitant-se del bé de Deu
que'ns ofereix generosament.
no

de

ventatges

Con]: a medis de locomoció en el mar, sois
s'ha de donar preferencia al gust o posició
de cada un, car són igualment interesants
el nedar, bogar i portar una vela o un mo
tor, aixís com els sports que se'n deriven ;
ventatjes del con
no volem: parlar de les
nostre

cos

física,

noi robust i ben constituit, par
lleug-eresa de ro
tint del aire Iliure i
ba, començará per practicar el rem i la
a

fer

un

Major

boxe, (i consti que parlem

sempre

sport

com

després que'l noi hagi
no
com a lluita),
practicat arrib tota llivertat el córrer, sal
i

tar, enfilar-se i altres moviments purament
instintius. El rerá és reconegut com el sport

mecánicarrient més complert, que'ns'dóna re
sistencia, disciplina i altres ventatjes impor
tantíssimes, i la boxe apart de donar fir
mesa al cos i un desenrrotllo potser el més
armónic, dóna l'alta ventatja de proporcio
nar la confiança en sí •mateix, precisa noció
de les propies forces i l'ensenyança de la

graduació

de l'esforç.

Passant

la natació, que és més aviat
imprescindible, al créixer el

per

una necessitat

noi, fará la

per arribar al

futboi,

lencia,

a

i

peu per

carrera a

anar

el

petites dosis,

joc viril

parar als 18 ó

per excel
19 anys el

més aviat, als sports atletics.

D'aquí seguirá

el

amb

l'aigua,

per

que no pretenem descubrir-les.
En quant al argument de pendrel mar
com a estada temporal, no volem dedicar
un capítol a
les excel-lencies que hi reco
neixen els que han apres a coneixel, a llui
tar-hi i a véncel amb els propis medis. Es.

de la
sport i és la millor escola del valor,
nostre
és
el
reflexiva,
que
valentía serena i
expansiu
ideal i la raó del sentit netament
d'altres.
contra.
d'unes races
un
La finalitat immediata d'un sport és
per sí
valor,
i
m:és
alt
excitant
del
poderós
sports corn
sol explica la gran popularitat de
el futbol
el

cavall,

si és que la

seva

Posició no u ha perMás fer-ho ja des de pe
tit, alpinisrne o excursionisme, el ciclisme
i l'esgrima, que és el sport m'es refinat i que

terme, que

millorament físic,

tot

perseguint

fa treballar

ens

victoria que és un bell ideal
sportsman. 1 .aixó que passa en el

per assolir
de

primer

en

nostre

tot

futbol i el

una

tennis,

les

de

carreres

tota mena,

im
la boxe i la lluita, etc., etc., la finalitat
superiors
a
mostrar-nos
mediata d'ésser o
i
la
esperó
canstant
contraris, es un
uns
gran raó dels avenços que cada dia s'obte
nen

tots

en

els sports.

Per progressar és absolutament necessa
ri midár les nostres forces amb els nostres
veíns i companys, els de la comarca, regió
i nació i fins traspassar les fronteres en bus
ca
de contraris que poguem creure supe
riors

que aixís és

;

s'arriba

i

ment

a

com

g-rau de

cionament que pot portar-nos
llors de

tot

sportiva
perfec

creix

se

aquel'

a

els mi

ser

el món.

explica que molt Sovint
malg-rat els elernents agombolats en les
grans poblacions, els primers llocs corres
ponen a les secundaries, que en certa ma
nera tenen
ventatjes de debe) apreciables,
venint a equilibrar aquesta mena de des
Aix6 'és lo que

igualtat aparent.
No més cal per aixó treballar amb

cons

arribará a home amb una perfecta educa
ció física per medi deis sports exclusiva

defallim:ent, i és segur que es
pot arribar al ideal de perfecció.
Les raons apuntades expliquen el gran

ment.

nombre de proves i

educa baix diferents punts de vista

;

i aixís

tancia,

sense

*

*

*

que

concursos

vint veiem celebrar-se

entre

tot

so

dugues regions

nacions, que interessen a tothoni d'una
boja les més de les vegades i expli
quen aixís mateix la gran raó de la nestau
o

una

de sports variats, com
aniunt.
sEls sports marítims són potser els ideals

tacte directe..del
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Pero per sobre de les raons retretes per a
practicar els sports, hi há
tots ells quel
com
que'ns atrau especialrnent, que és un
gros argument per dedicar-hi les nostres
energíes, apart del seu sentit educador, i
aquest quelcom és l'aspecte de lluita que
tenen

tots

cassos

és

ells.

contra

Aquesta lluita, que en uns
elements, com en l'escur

els

sioniSme o els :sports nautics,i altre contra els
animals, com en el guiar, muntar a cavall i
altres, és en molts m:és, una lluita directa,
concreta,
grupo

precisa d'horne

contra

home,

a

o

d'

un

altre.

educatiu, ja que ens
primer lloc, excita
per altra banda la nostra acometivitat, el cál
cul de tots els rrionients de la práctica d'un
Aixó que és altament

ensenya a dominar-nos

en

o

ració

deis Jocs

°limpies

AIATES

d'entretemps

PERFECCIO

pacífica

serveixen per

ritat d'unes
nant

races

a

provar la

sobre les

dre la lluita amb millors
ideal de

superio

altres,

les vençudes d'un dia per

a

espero-.
a

repen

elements, són

ver,sportsmári i la concreció del
de volguer veurer-hi alternar,
la .nostra nació en l'Olimpiada de 1916 a
Berlin.
Com volem la nostra terra al davant de
totes les nacions en tots els ordres, l'hi yo
lem també des 'de el punt de vista olímpic,
nostre

tot

afany

:

NOVETATS

1 estila de les més
II

l'antiguetat,

de

fará vint anys.
Aquests grandiosos aplecs de 2 a 3.000
atletes de tot el món que en lluita no-ble
ara
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donar ai-xís també fe de vida del

per

a

tre

reviscolarnent

nacional,

i

per

aquest

en

concert

hem dedicat els

cc)

moments vagarosos.

Inés

que

finalitat,

que

sinó

a

com

desequilibri

tot

medi el millor

gíes que impulsin,

multiplicitat

dels

a

-

inter

El Tea,tre d'Inda/As

-

nostre s

per

propagació
;

no

crear

aspectes,

com

«Uns

ener
en

la

interve

a

els afers mundials.

en

patriotisme, dones, treballem pel mi
llorament físic de la nostra joventut i no
creiem haver perdut el temps des del comen
Per

cament de les

nostres campanyes

anys, sinó que pel

contra'ri

ens

ara

fa 15

declarem alta

satisfets i cada din n-iés orgullosos de
perteneixer a un p-oble que treballa pel ver
dader progrés en tots els ordres i va aixe
ment

al

cant constantment

seu

nivell individual i

col-lectiu.
A aquesta gran obra hi caben tots, xics
i grans, els g-rans nuclis sp-ortius com els
que comencen, com •els d'aquí, i per co vos

animo

tots a treballar sens descans pel
millorament físic, base deis demás.
Treballeu un dia i nitre din, pensant que en
últim terme treballeu per la vostra patria,
a

vostre

i

procure-u per

dia rnés el
reu

díen dir

aixamplar cada
d'acció, que arriba

vostre

radi

sense

rals,

a

treballar

per

descendents,

pis educatius.
Sortosament, els nens d'aquestes Es
coles eren prou mal educats per no es
coltar gaire cosa del drama, i en aquest
únic cas, fou un gran bé per ells el no
tenir educado.

cornpanys les barbaritats

a-sos

on

fa

se

calurosa defensa de
i de desordre so
continuaren anant-hi.

una

cial. Res d'aixó;

Feu amb mi una crida a tots els homes
de bona voluntat, per a que vinguin a pen
ldre part a aquesta trascendental sardana
deis impulsors del nostre poble, veniu-hi
tots

Pedagogía qualsevol, que a la més
dolenta hi trobaríen tots aquests princi
una

principis anarquistes

adonar

vos-en.

nostres

carrers

d'aquests drames detectivistes, irnmo

tots'els medis

fer obra trascendental

a

l'Apolo?

a

I aixó,— fa pena i vergonya dir-ho,—
ha passat a Barcelona, que té entre sos
Mestres d'Escoles Nacionals boas peda
gogs, que quan se'ls convida per a assis
tir a algún espectacle amb els nens, hi
van primer ells, i si no hi troben res que
pugui malmetre la feina educativa en les
intel-ligencies de la mamada encarre0a7
da a la seva educació i instrucció, hi
acompanyen sos alumnes.
Pero, en canvi, té la desgracia de ha
ver-se-les amb altres, que no'n tenen res
de Mestres, només l'alegría de fi de mes
al cobrar la nómina, als quals els hi se
ría molt convenient que la Superioritat
els passés una comunicació, recordant
los sos devers i ordenant que amb la
consignació del material es compressin

nois i aojes d'Escoles Nacio
del Carme, Hospital i
Cera, assistiren el dijous 13 dels cor
rents, galantment invitats per l'empresa,
a una representació donada en el teatre
Apolo, representant-se un de tants dra
mes dolents, «El ladrón invendible».
Els que llegeixin aquestes 1-afiles, pen
sarán que aixó ha passat a qualsevol
poble on els Mestres que acornpanya
ven als nens eren d'una rnentalitat tant
baixa, eren tant poc Mestres, que fruínt
de les delicies d'aq-uest drama detecti
vista, el trobaren natural i no s'esgarri
faven amb el desenrotliament de l'obra,
no sent capaços tampoc de
recollir els
nens i abandonar el teatre, o millor en
terar-se abans, segons recornana la Pe
dagogía, de les representacions que do
na una Empresa, que
pensant no més
en son negoci
no té en compte el mal
que fá a la mamada.
També els prirners que hi anaren po
200

nals deis

a

perniciós,

és
a

la g-ent catalana,

seus

nos

Desembre 1913

al milloramen

físic personal, a treballar per la
'de la educació física i els sports

nir

16

CATALUN YA

MARTÍ

',aguarda

1 Doctor

nosaltres mateixos i els
i aixís la nostra terra

solament será rica i plena, sinó forta,
corporal i espiritualment, per a tornar a re
gir els destins del mó-n.

SERRA

Novembre 1913.

no

El Bisbe de Barcelona doctor don
Joan
Laguarda ha estat cridat a la presencia de
Deu després de quatre anys d'apostolat
ím
probe que ha desfet el seu cos rninant-lo
J.

He dit.

a,mb liarga malaltía.
JOSEP ELIAS iJUNCOSA

razón las

Es innegable que el
resfriado no sólo es cau
sa de muchos males, sino
además enemigo de la
belleza. Todos los atrac
tivos de una cara bonita
desaparecen cuando el
resfriado sofoca la cara,
hincha y enrojece la na
riz, apaga el brillo de los
ojos y provoca un estor
nudeo continuo. Por esta

mujeres son propagandistas

tan

en

tusiastas de los Pellets del doctor Mackenzy,
porque saben que siempre curan el peor res
friado en 24 horas. A las primeras tomas nota

rá usted

alivio

inmediato;

cesarán el estor
lagrimeo, la pesadez
de la cabeza, la destilación mucosa, sin nece
sidad de hacer cama ni de usar molestos sudo
ríficos. Los Pellets corrigen la tos, reblande
ciendo el pecho y facilitando la expectoración.
Caja Ptas. r<50 en todas las farmacias.
un

nudeo, la sofocación,

el

el fí de la

seva

vida

víctima de l'exercici del seu sa
g-rat ministeri.
Una personalitat del rnón religjós arnb
qui pararem un d'aquests dies de la gestió
del doctor Laguarda a Barcelona, la resu

La Estética y el Frío

ír,

sigut

El sacrifici ha
i ha

mía

mort

els

en

termes

següents

:

Feia poc temps que'ls incendis de la set
trágica havíen destruit temples i con

mana

vents.

L'Iglesia,

Barcelona,

era cohibida i
es
fidels. La pressió de les
horroroses i inoblidables jornades pesava en
l'ambient, i tot vivía dintre d'un aire mes
quí de por, de descoratjament í desil-lusió,
Faltava un esperit que ho reanimés tot,
i el cap no hi era. Mort el cardenal Casarías,

parverats els

la
i

religió
aixó,

per

da

per

a

a

seus

estava

al

ser

a

Barcelona'

nornenat

sense

el doctor

pastor,

Laguar

ocupar la Seu vacant, al veure'l
joventut i d'entusiasmes s'aixe

venir ple de
caren

els

esperits, .animant-se, i
va poder-ho

que amb ell venía

la esperanca
remeiar tot,

va

donar vida

a

moltes

coses

que semblaven

mortes.

La seva entrada a Barcelona fou una de
mostració palesa de la reacció de Barcelona
católica, i fou encara més eloqüent aque
lla magna i formidable demostració del sen
timent católic barceloní, que foren les Les
tes de la canonització
del Beat Josep Oriol,
i la carrera triomfal de les
reliquies
seves
pels carrers de la ciutat, que rendí un tribut
com

poques vegades se'n

honorant els

barcelonins,

tesiasme del

seu

Bisbe,

hagi

rebut

encesos

°frena,

per

al Sant i al

l'en
com

patriota.
aquesta activitat del senyor Bisbe en
reanimar-ho tot, fou veritablement prodi

giosa.
De
ren

els llocs sants profanats arriva
de desconort que demanaven aus

tots

veus

sili.
Bis

diats,

convents

enrunats, els

temples

incen

podíen redrecar-se damunt de les
.s.eves
runes per manca de medis
materials
per a fer-ho.
Quasi tots anaven a ser abandonats ; i a
moltes de les necessitats proveí.
Prova evident de la seva providencia són,
entre altres, la parroquia del Carme, aixe
cada en el lloc de les profanacions de la
no

setmana Trágica, i el col-legi centenari de
áant Antoni, que torna a ser el palau de- la
ensenyança que tantes generacions ha edu

les

Quinta

Setmana Social que

prin-cipalment la vida
diOcesi, i des deis primers
a

bé

es

celebrá

social de la
dies del

seva

seu

re

.

preocupá

es

en

gran

manera

de

les

qüestions

socials que aleshores eren can
dents a Barcelona.
En algunes d'elles hi intervingué directa
ment, i fou la concreció del seu pensament
en la qüestió social, l'organització de la vida

tots

l'entusiasme del

prenía

tota

generació

tant

que ha portat

grans
a

cap

com
:

el

les dues darre

Congrés

de la

i el de F.Art Cristiá.

Música Sagrada,
El primer, d'éxit inenarrable, consagrá
definitivament l'imperi de la Música digna
dintre deis nostres temples, i dins d'ell el
Bisbe °feria, ple d'entusiasme, el Seminari,
per

a

per

a

al

Escola Superior del Cant Sagrat, i
encaminar als joves futurs sacerdots

conreu

,Els beneficis que aquest fet innoblidable
portará a la nostra patria, será.n incompta
bles el dia que la joventut sacerdotal, edu
cada pel malhaurat Bisbe, estengui la seva
:acció fructífera per tots .els indrets de la nos
tra

El CongTés de l'Art Cristiá és tant recent
que no caldría recordar-lo.
Tots hem estat testimonis del zel amb
que el doctor Laguarda intervingué en els
de l'interés vivíssim: amb que
seus actes;
seguía totes les sessions ; de la docilitat
que l'engrandía—acceptant llicons de fills
meritíssims, les opinions deis quals en
materies d'art feia seves.
De les promeses que, de no entorpir-les
la mort hauríen tingut prompta rellització
educa
al futur Muséu diocesá i la
seus

respecta

ció artística del

Serninari
'de la

seva

joves seminaristes, fent

del

casal de l'art, posant al costat
notable Schola Cantorum un estol

un

de inquisidors de l'art digne.
Del seu bel discurs de clausura, escrit
en. el qual feu
en catalá i pensat en catalá,
la
nostra ánima
un acatament entusiástic a
seva autori
arnb
la
nacional, que beneía ell
tat pastoral.
Ha

mort

que hauría

jove malhaurant-se un
tingut jorns gloriosos.

carácter

quan

se'l

en

ares

del

aixís

;

Els
ser

seus

en

la manifes

aquells

mo

-11

resumits

i

a

vida, podríen
aquestes paraules :
l'amor a la gloria de Deu

darrers
en

«Obrava per

mar.

quan

eren

seu cor

ments.

sor

de l'amór deis

als grans

com

que al mateix temps

mesos

de

la gloria de Catalunya.»

El millor Café és el torrefaete de La es
trelLia.—Carme (Davant de Betlem).

anava

Pascal i el terips present
la historia religiosa exigeixen en fets
reals les nocions de Adam i de Jesu
crist, qui si ens atenem a la lógica, fur
neixen explicacions suficients dels fenó
mens de la naturaIesa humana.
No obstan.t., i:-nporta remarcar que hi

(Continuació)
No menys interessant per la concien
cia contemporania és la rnarxa que se
gueix Pascal a l'aplicar aqueix métode.

Jo distingeixo, en aquesta marxa, tres
que proposaré designar pels
mots de inducció científica, experiencia
religiosa i experiencia viva.
mora.ents

ha una diferencia profonda entre el re
sultat a qué condueix, en Pordre fisic,
la inducció científica a qué ens condueix
el nostre esforç per explicar la natura
lesa humana. En física, és per un fet
natural que s'expliquen fets naturals.
En el punt que cris ocupa, al contrari,
la n.aturalesa se troba explicada per
principis sobre.'.naturals. La falta de

El punt d'on parteix el físic Pascal,
és un fet donat, el fet de la naturalesa
humana, tal com existeix actualment.
Aquest fet se presenta com a contenint
en

de la música.

temporals

sacrifici

re

El seu desig de reconstitució del Catoli
ciáme barceloní en tots els ordres, u feu em

peridre obres

seu

multituts,

que comprén tot el bisbat.
Quinta setmana Social que es celebra
el Plau de Belles Arts fou l'expressió m'és

entusiasmes per l'obra de
social.

poble

darreres

tació espontania del

la memoria de

fills espirituals, l'ha dut a la mort, quan
la seva obra haVía apropat el Bisbe a les

La

seus

en

a visitar un rrialalt abandonat
repartía consols i almoines als

o

damnificats deis
Els

está

seves

nya »,

anant

de tots,

seus

;

paraules pronunciades en
solemnitat pública suplicava a Deu en la da
rrera
sessió del Cong-rés de l'Art Cristiá :
«Beneíu aquest Congrés que han. fet gran
l'amor a la vostra gloria i l'amor a Catalu
les

prodigant

incansablement els barris obrers

xarxa

gran deis

i el sentir de la veritable Catalunya, quan
ja deia «seva» ;an aquesta terna nostra ; quan

realització quan les havía decidides.
El seu ardor í zel apostólic el portaven a
la práctica en grau heroic de les virtuts més
preuades.
Molts recorden quan ple de salut, en els
dos primers anys del seu pontificat, recorría

de la parroquia, dintre de la parroquia, amb
les Juntes Parroquials, teixint una espessa

res

seva

almoines als malalts

mana.

en

la

ca

Prov-es ne són altres Col-legis i asils on
s'educaven i hostatjaven els Mis deis po
bres que ta.mbé han tornat a aixecar-se ai
rosos i segueixen la seva tasca que benefac
torament exercíen abans de la cruenta set

girn,

i

coses,

sentint l'assimilació rápida arnb el pensar

espontaneitat en totes
l'energía en posar-les en prácti

Sorprenía

cat.

La
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6

sí

elements

lógicament contradicto

ris. L'home, duna manera general i de
qualsevol punt de vista que se'l miri,
un

1 la contradicció és la raó d'ésser de
fa. ciencia. La columna de mercuri de
Torricelli ens mostra la natura tenint,
l'horror del
a la vegada, i no tenint pas
buit. Aquesta contradicció desapareix,
si s'admet que la suspensió de la colum
és deguda a l'existencia i a l'acció
na
d'una

força exterior,

de

procediments

grandesa finita,

és la

Adam, pecador,
dernptor.

i de la de

Jesucrist,

re

No obstant, la suSpensió de la colum
Torricelli
na de mercuri proposada per
resta una simple hipótesi, mentres DO'S
realitzi l'experiencia decissiva qui pro
-

vará que aquesta

explicació

és

no

sola

suficient sino necessaria. L'expe
riencia de Puy-de-Dórne omple aquesta
llacuna, i converteix Phipótesi en llei.
D'una manera semblan.t, els datos de
ment

a

aquells de les ciencies

de la natura.

pesantor atmosférica.
De una faisó análega, la contradicció
que ofereix la naturalesa humana se
desvaneix si s'admet que aquesta natu
ralesa, una en apariencia, és en realitat
doble; que participa de la naturalesa de
com

és la violació d'un manarnent di
ví, i la gracia dispensada a l'home en
virtut del sacrifici de Jesucrist, és com
una part del mateix poder diví. Tal com
l'home ul
som portats a considerar-lo,
trapassa infinitament Phome.
Doctrina extranya, que no pot ésser
plenament justificada per l'empleu de

Adam

mons
apareix a l'observador com
truos conjunt de grandesa i de miseria.

En quín sentit Adam i Jesucrist són
realitats? L'existencia histórica en el
passat és aquí insuficient. Car el que
deuen significar aquestes paraules: Adam

Jesucrist, és un cert conflicte, una cer
ta caiguda, així com una possibilitat
de regeneració, inherent, actualment, a
tota ánima humana. Aquesta condició,
efectivament la nostra?
A aquesta qüestió respón, en Pascal,
lo que's pot an.ornenar l'experiencia re
ligiosa. Lliberau vostre con deis objec
tes finits qui l'embaracen, i hi trobareu
Deu. Aquest Deu no és pas un signe al
gebraic, una proposició, el Deu abstrac
te deis filosofs: és el Deu viu de Abra
ham; de Jacob. Jo me`n era separat: ehl
és
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se

no

lucha tornat unir. Pare Justo el món
t'ha conegut, pero jo t'he conegut.

Consola`t, diu jesús, tu
no m`haguessis trobat
Jo
no

me

si

cercaríes

pensava

en

la meya agonía, jo he vessat per
aquelles gotes de sang. Es cosa meya
la teva conversió, jo't soc present, jo
tu

en

tu

ton amic. Jesucrist! Jesucrist! que
jamai
sia jo separat! Certesa! Ale
gría! Pan!
Certesa,
efecte, absoluta i indes
tructible, en el rnoment del rapte. Mes,
soc

en

en

bastará aquesta

certesa quan el rapte
Non obliviscar sermones tuos,
aquest fou el darrer rnot de Pascal con
versant amb Deu. Reduít ara a aquesta

sia

passat?

recordança morta, Duc jo encara, se de
manava. ell, convence'm que la unió
brenatural és veritable, i que les seves
manifestacions -poden renéixer i perdu
so

rar? Puc jo convencer els altres hornes
de la realitat del misten i de Jesús?

Descartes

construí

per extendre

a

la

la

seva

metafísica

deducció, condiciona

da pel record, la certesa,

qui

nos

Iliga

irnmediatament més que a la intuició?
Del mateix modo, Pascal cerca una de
mostració capaç de garantir la estabili
tat, la veritat universal d'aquesta relació
de l`b_orne a Deu, de que ha tingut, en

privilegiats, la intuició
directa.
La troba en una Mena d'experimenta
ció impersonal, de la qual és l'objecte la
vida humana.
L'horne, en la seva condició natural,
és incapaç de crear en sí la certesa, l'a
certs moments

legría,

la pan. Eh l no és més que chipte,
guerra intestina, feblesa, miseria irre

meiable.

suposau que dins son
establir-s`hi la fe cristiana.
Ella li ensenya que el malestar que su
freix vé d'aquesta circumstancia, que la
relació de subordinació de les potencies
qui'l cornposen és intervertida.
L'home és cós, esperit i cor. En l'es
tat de coses actual, el cós i l'espera do
minen el cor. D'aixó es segueix que
con
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Peró

vinga

a

aquest no clisposa mes que de bens pas
satjers, impropis per omplir la seva in
finita capacitat. La doctrina cristiana
ens ensenya que'l cós,
l'esperit i el cor,
constitueixen, realment, tres ordes de
grandeses, pero a condició que el cós
sia subordinat a l'esperit, i aquest al
con, el qual sia dócil envers Den.
així, mentres que els sisternes deis
filosofs, tal com l'estoicisme o el pirrho
nisme, no saben exaltar una facultat
més que en detriment de les altres; la
doctrina cristiana furneix el medi, no
sois de mantenir intactes totes les po
tencies de l'anima humana, sino de do
nar a cascuna d'elles, amb la direcció i
els principis que ella reclama, son mes
ric i arnpli desenrotilo.

tonornía deis individus, deis grupus, de
la multitut, les lleis positives no serán,
en lo successiu, altra cosa
que la erna
nació de les voluntats i de les tenden
cies d'aquesta mateixa multitut. Peró
si els homes són dolents, córn podría
ésser bona Ilur obra? Es una banalitat
el dir que la democracia suposa, dins
les animes, la preponderancia de l'amor
del just, i del bé sobre Pegoi:sme i sobre
la força de l'instint.
De totes bandes, doncs, se sent la ne
cessitat de treballar per minorar, no so),-;
les condicions externes de la vida hu
mana, sinó el mateix home, qui, en de
finitiva, se serveix d'aquestes condi
cions mes bé que no és el producte d.'
elles.

Aixo

és qüestió d'experiencia. OTos
poden molt bé„—din Pascal,—ex
perimentar si és ver ço que jo dic.» La

1913

•

altres
vida

humana,

abisme de miseries rnen
tres sois és regida per forces naturals;
s'ordona i devé harrnoniosa, gran i po
ten.ta, quan és informada per la gracia

divina.

en

les

dupte,

sugestions, fecondíssi
que trobern en Pascal,

el

una

a aquesta segona necessitat del
temps, les doctrines i l'exemple
de Pascal semblen encara respondre ex

cel.lentment.
La reforma de

l'horne-interior,

l'objecte precís

a

que

passen més que

en

era

Pascal mirava
Feia poc cas deis actes isolats, els quals
per sublims que se'ls suposi, no ultra

Tals són
mes sens

Doncs,

nostre

que concerneix a la demanda de
conciliació entre la ciencia i la fe.

Sernbla

que Pascal ens ofereix igual
lliçons precioses tocant a la sego
na necessitat, sentida avui
amb
vi
vacitat particular: la necessitat de per
feccionament interior.
ment

una

Els homes preocnpats de l'avenir de
religió consideren que aquesta, d'a
quí en avant, no conservará son imperi
sobre'ls esperits cultivats si no apareix
Ja

potencia irreemplagable de re
novellament, d'ennoblirnent moral.
com una

d'altra banda, qualsevol que reflexioni
sobre les condicions Socials i polítiques
de la vida moderna, acaba per pensar
que, havent desaparegut tota autoritat
trascendent per fer lloc a una radical au

"1-rtgrIzIll Taz rt a)9 Paz

d--

Ob7z-wm

9

apariencia

el

poder

ordi-nari de la naturalesa, puix que, en
l'hom.e natural, deuen ésser en algún
modo compensats per temps de relaxa
-ment i de reculada corresponents. «El
que pot la virtut d'un horne no déu pas
per

sos

ordinari.» Sois

una

mesurar-se

esforços,

sinó

pel

seu

elevació essencial del
nostre con i de la nostra voluntat, foni
primera de nostres accions, pot produit
un progrés veritable,
constant i defini
tiu, en nostra conducta.
Referent a aquest particular, Pascal
-orofessa un principi n'oh digne de me

ditació,

que

no

és

altre,

a

sos

ulls, que'l

fons mateix de la religió.
Se pot concebre de dues rnaneres la
deterrninació de la llei qui deu presidir
a
nostra conducta. Se pot, amb els pe
lagians, conformar nostre dever a l'idea

tNYA

igy,4ir=

(arm
sn.

77-erf'1,,

zrati.la

dPllhlor

7.7-cl'urna
Per
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da 400

a

500
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planes cada en, amh papar luxés
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fem del nostre poder. Es la
doctrina expressada per la fórmula vul
gar: nemo ultra posse tenetur. En aquest
cas, la periecció de la volun_tat humana

que

ens

consisteix en una perfecta adaptació
abdicació d'aquesta volu.ntat respecte de
les

coses.

Mes se pot també professar la máxi
rna.creure i us embrutirá. Paraula so
-vint mal compresa. Algunes línies més
amunt, Pascal ha escrit: «Apreneu al
Ine_nys vostra impotencia per creure, ja
-que la raó us hi porta, i, no obstant, no
ho podeu.» No's tracta aquí, com
sent a dir, d'embrutir la raó, puix que
aquesta, segons Pascal, ens porta a
creure, sinó que's tracta de domptar les
passions, les quals són els veritables obs
tacles, i sobre els que la raó, per sí sola,
no té domini. Se tracta de restablir dins
l'esperit, entossudit dins una falsa cien

se

cia sota la influencia de l'orgull, aquella

confianga ingenua

de l'infant, a la que
han estat promesos els don.s del Pare.
Pasea', n_osaltres ho s-abern, judica do
lent que les coses bones s'anornenin
grans, altes, sublims. Aixó .ho perd tot,

din ell. Eh l voldría anornenar-les baixes,
comuns, familiars.
1 la práctica acomoda la máquina, la
fa dócil, i, al rnateix ternps, afranqueix
l'anima de son imperi. D'aquesta mane
ra pot aidar a destruir les passions. Hi
ha per modificar el cor de l'horne, un
conjunt de medis exteriors i físics, que,
emprats judiciosament, tenen una efica
cia certa.
El segon métode concerneix a l'intel
ligencia. Fent d'aquesta un ús conve

sois se suprimeixen obsta.cles,
sino que s'ofereixen a l'anima raons de
modificar-se. El principi que den rego
néixer Pintel.lig-encia per poder exercir
sobre'l cor una acció saludable, és la
desproporció qué existeix entre la seva
capacitat de conéixer i l'amplaria del
compendre. Es
ser que ella se -proposa
s'infli:
el
ser la ultra
per dernés que
intel ligencia
aixó
que
la
passa. Es per

nient,

no

xes,

dernostracions infinites que

no

pot

concebre. Cal que, regoneixent la seva
extensió i els seus Iímits, l'intel'ligencia
suspenga ses deduccions a intuicions,
de les quals
en certa manera irnrnediates,

ella mateixa no és capa9, peró que'l cor
ofereix.
Resta un terc mátode, sense el qual,
seríen incerts
a dir ver, els dos prirners
a la m.o
concerneix
i ineficaços: el que
mateix
cor.
El cor
del
dificació directa
a
la
es
a
dir,
unir-se
a
Deu,
és fet per
veritat i al bé. Mes sa tendencia actual
rnent natural és de pendre's a eh l ma
teix per fi. Corn triornfará de Penemic
que porta en sí Renunciant-se, donant
per les humil.liacions a
les inspiracions, qui soles poden fer el
veritable i salutable efecte»: tal és el se
l'ambició de
cret. Al qui's despulla de
hurnilment
el col
bastar-se, per fer-se
seva
aju
dóna
Den
la
laborador de Den,
poder.
1
l'ami
de
son
da i qualque cosa

se.

«Oferir-se

-

Comedia

en cine

allavores,

ma,

formada, puix

és

veritablement

que és

en

trans

regi5 d'ella

la

és
mateixa on ella ha la rel del ser, que
modificada.
per
Així és corn, sobre la qüestió del
sobre
igual
que
interior,
feccionarnent
fe,
la conciliació de la ciencia i la
la de

ne
veiem avençar-se Pascal a nostres
a satisfer
aidar-nos
i
cessitats presents

les.

doc
si entrávem en detalls, qué che
pascalians
no
trines i de pensaments
meditar
per
trobaríern, que ens importa

I,

nostre

propi com.pte!

Renunciem a dur envant en aquest
sentit el nostre examen; peró no p3dem
deixar de dernanar-vos si les doctrines
nos
de Pasea' responen de ,tot punt al
cos
per
alguns
tre estat d'esperit, o si,
reserves
im
demanar
tats, no semblen

portants.
EMILE

BOU rRoux

(Acabarjt)

aetes, de, Nco1a V Gogol

(Continuaoió)

ANXA_ —Ara vejen! Com si els m.eus ulls no
fossin de foscos! Foscos que no en poden
ser més. Quínes bajanades embolica aques
tal Cóm no :taren foscos si (=luan cm faig tirar
les cantes sernpre em.surt sóta de bastos?
MARIA —Ai no, mamá, que més aviat ets
en

ESCENA III
Anna Andreievna i María Antonovna.
ITNA.
Ara, nena, hem de pensar una
mica en arrear-nos. Mira que és un galant de
la capital. Déu ens en guard que.ens trobés
alguna cosa per ter-ne mofa. Jo t?aconsella
ría que et posessis el vestit blau deis petits
—

falbalans.
MARLP--Ex, mamá, el blau! Aixó sí que
no! La senyoreta Tiapkin-Liapkin en duu
ún de blau i la fila de Zemlianika també ún
de blau. Més aviat

cm

posaré el

de color de

rosa

ANA.—El de color de rosal... Ah! és veri

sóta de cor!

A1ZXA.—Absurde, cornpletament absurde!

Mai he estat sóta de corl (Se`n -va corrents
ag-nb Maria Andreivna i se la sent parlar
darrera ?'escena.) Sóta de con! Quínes fanta
síes 11 passen! Sóta de con! Den ho sab qué!
(Aixi que són, -eixides s'obre la porta i
tot e,scombrant, engega les escombreries
adins. Per una altra porta entra Ossip amb
el

bagatge sobre'l cap.)

•

•

sabría contentar-se deis principis
raona
que ella pot establir pels seus
atényer
per
caldríen,
limitats.
Li
ments
les causes prirneres de les coses rnatei
no

n.omés ho dius Per fer contrast. Será
molt n.n.illor per tu, porque jo cm vull posar
el de color de palla. El color de Palla és la
meva il'insiÓ
MARFA..—Ai no, mamá, no tel. Dosis pas.
El color de palla no t'escau.
ANNA.—E1 color de palla no m'escan?
MARIA.—No gens. M`hi jugo el que voldrás,
que no t'escau. Pel color de palla calen uns
ulls foscos.
tat que

•

ESCENA TV
Mixka i Ossip

OSSIP.—A án ho porto?
MIXKA.—Aquí, onclet, aquí.
OSS:P.—Esperaq, deixacm descansar una
mica abans. Al quina vida tant dura! Qaan
el ventre és
rega.

buit, qualsevol

feix és

una

cár
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qué, onclet, el general vindrá

aviat.

OSSIP.— Quin general?
3,1rxi.z.A.—Ai 2,i, el vostre senyor.
OSSIP.—E1 meu senyor? Quin general ea?
MIXKA.—No és general, dones?
OSSIP —General
sí! Per() un general de
una altra mena.
MI.—Es mes o m.enys que un general
de debb?
OSSIP.—M éS.
MixxA.—Ara teniu! No ha estat pus sense
raó tant d'enrenou
OssrP.---Escolta, menut: veig que ets un
minyó.espavilat,—arranja• quelcom per di
—

nar.

MixKA.—Per Vos, onclet,

hí ha res
no
us
els
menjaríeu, peró quan el vostre senyor s'a
seurá a tau.la,, aleshores a Vos us donarem
dele plats d'en mateixos.
OSSIP.—Ja, ja; i de menjar ordinari quins
ne teníu?
purtt

encara.

no

Menjars ordinaria

-

paparotes í pastieos!
.h.i fa res, entre l'un í. l'altre
ens ho empassarena tot. Pe-ro
portem el ba
gatg-e de primer. Hi ha cap ultra porta?
MIXKA.— Sf. (Ambdós porten el bagafye a
la ca,mbra del costat.)

Osere.—No

ESCENA V
Policies obren els dos batants de la porta.
ehlestakov; darrera d'eli el Badle,
després el Curador de l'hospital, l'Inspector
Entra

d'escoles, Dobtxinski, i Bobtxinski arab un
em-plastre sobre'l nas. El Batlle seizyalu als
polieles un trocet de paper sobre'l tre,spol; els
policies hi corren, empentejant-se apressats.

CHLRSTAKOV.—Assenyala.des in.stituteions!
Ern plan molt que en.senyeu als víatgers., tot
el que la clutat té digne de veure's. A les al
tres clutats no ni:han ensenyat res.
BATLLIC.—A les altres ciatate, goso er-vos
remarcar, que els batlles i funcionaris es
desvetllen més per l'interés propi, podrie..m
dir-ho aixi; i aquí, podem dír que no tenim
altre pensament, que amb el bon ordre i
la
vigilancia mereixer la inestimable atenció

CURADOR DE L'HOSPITAL (corrent-hi).—peix
pal, senyor.
CHLESTAKOV.— Molt saborós. A ón és que
hem esmorzat? A la

CURA.DO R.

casa

dele malalts?

dir: a l'hospital.
Gnu,: STAKOV. Si, Si, ara, me'n record° que
hl havien llits. I ele malaits es són guarlts?
Em sembla que no n'hi havien gaires.
.

--

CURADOR

vagabunde, arnb quina eloqüencia pinta!

Den.
-

L'HOSPITAL--COM ne volgueu
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me

l'hagués

donat

aqueix

talent!

CilLESTAKOV—Teniu raó. Confesso que jo
tumbé amo de tant en tant filosofar: unes
vegades en prosa, i altres vegades fins en
brolla

algún

verset

i tot.

BOBTXINSKI (a Dobtxinski).—Que just, que
just ho día tot, Piotr Ivanovitx! Quina ob
servació... prou es vea les diversos
cien.cies

L'EOSP/TAL. —No n'hi resten
que duu apreses.
els altres tate eón guarits.
CHUESTAKOV.
Diguen-me; us ho 15rec,
Sempre está tot tant ben arranjat, 1 amb
quince diversions tenía], que as diré, alguna
tant d'ordre. Son
d'aixe, D'ença que jo en
societat on per exemple schi jugu_es una
sóc el curador
és un fe,t i us semblará in
mica a curtes?
versern.blant—tots es posen bous corn_ a mos
BATLLE (apart).—Ei, caríssirct, ja veig
ques. Apenes el malalt ha entrgt a l'hospi
assesteu! (Fort.) Deu ens en guart! Aquí ni
tal, ja totsegnit el tením sá i aixerit; i aixO
el nom .se'n coneix de tale societats. Jo
no
grades no tant ale medicaments com a la
he agafat Inai una carta; ni solament sé 'com
netedat i bou ordre.
schi jug,a. Mal les he pergudes mirar amb
BATLL111.—Qtrins trenca caps eón els7deures tranquilitat, /tomes que se m'escaigui veure
qui es earreguen a l'esquena del Batlle! Go
per exemple :un rei d'oros o queleom
sem
saria informa,r.vos-en?... Tanta munió de
blant,
totseguit un fástic, que,
desfieis nonaés pele bous costums, i ele ad,gbs
amb perdó sigui dít, he d'escu.Pir. Una ve
i ele amillora.mentse. En un mot,
l'hom.e de
gada, no se com esdevingté, que per diver
mes seny s'hi veuría en un embolic—peró,
tir une infante, vaig ten-os un castell de
grades a Den, tot camina en bon ordre Un
cartee— i després tota la nit vinga
sommiar
altre batile, és ciar, curaría del seu profit;
cartee, les maleídes. Deixem ho estar! No sé
per6 ceeleu-me, fins quan me colgo per dor
com és possible :rJerdre un temps tant
pre
rair, t ahora penco: Den_ raen, Se.nyor, de
ciós amb coses tant abominables.
quina manera m'ho arranjarle, que el G-(o
INSPLWTOR D'ESCOLES (apart).—I ahir l'in
vern s'aciones del
meu zel i fós content de
noble em saquejava de cent rubles!
mi?... Si mal m'ho recompensará o no—aixb
BATLLE.—Jo trabo molt mes plaer despe
depen del sea voler,—peró jo al .menys estic nent aquest
temps en be de la patria.
tranquil días el meu con Quan a la ciutat
CHLF.STAKOV.—Si
pero
tot
tot está en ordre, ele
carrers escornbratsZels
clepen del cantó des d'ón se miren les Coses.
presos ben aconduits, ele ebris no
eón gaí
Si per exenunle voleu_ g-uanyar quan no te
res.- qué mes desítjaria?
Com hí ha Den, ni
mm u cap trumfo a les mane— aleshores sí, és
valí cap mena d'honore! Es ciar
que eón un
ciar... Pera no dignen que de tant en.tant és
esquer seductor, peró
acomoarats amb la
molt avinent jugar una estona.
virtut, tot és pols i vanita,t de van itats.
DE

pus mes de déu.;

—

—

.

CURADOR

Dz

L'HCSP,TAL

(Seguiret.)

(apapt).— Mixer, el

Trad. C. E. B.

del governam_ent.
"

CHLESTAKOV.—L'esmorzar

era

menjat

fine atipar-rne'n. Per
dia ten el mateix esmorzar?

molt bo. He
cada

ventura
•

BATLLE —Expressament per un hoste tant
a.gradós.
CHLESTAKOV.—Arno menjar bé. Per- aixó
vivim, per collir les flors del .plaer. Caro_ se'n
diu d'aquell peix?

.

....

------=

C

Diumenge

cia els senyors presídent de l'Audiencia
Te

rritorial, sertyor Serantes; de la Próvincial,
senyor Catalá; fiscal, senyor albee; canonge
doctor Bruguera, delegat del bisbe; senyor
Bartrina, de la Diputació i senyor Vallet, de
l'Aju.ntamen.t.

celebra una senzilla festa
la sala d'actas del Col'legi
d'Ad
vocats, 1 arab tal motiu s'aplegaren
a l'en
torn del gloriós 'libre
dele clleatges», col lo
ca:: en el lloc d'honor
que II pertany, gran
nombre d'advocate presidits pel
degá sen.yor
Brocá, a qul aeorapan-yaven en la
presiden

inau.gural

a

Es tractava de dotar la biblioteca del Col

leg-i d'una secció especial per al Dret Cata
lanya. A mes d'ésser un homenatge a

Cata_

1.---4-mly-

.t1.

t2

'-,,

-

7M _A,

.H-',1 '. ._._:.

tal;

-1.2' tOeralrfi...-

Prk

•
—

'Tr'

LaMéS itnportant d,EsDanya-20 sucursals a,mb
,

"legl d'Advenatz

es

Pelayo, 44, teléf. 1,113

Zaa Zgienc-la es la única
funeraria que posseeiz Cambra de
facto que no sia previament
desinfectat.— NOTA: Acurat
com a fóra.

llar

‘.8

Econgfflk. verltat
Desinfecció,
rápid

servint cap arte
tant a la Capital

no

servei

-

-

15.9. m91.7

ka,.9

preua

-

-
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constitueix una font inagotable de
elements d'estudi, que indubtablernent ha
de donar copiosos i excerients resu_ltats.
El secretani

senyor

Serrahima Regí

els

acords de la Directiva referents al particu
lar; parlá, el senyor Brocá, i dedicá les pri
meres pa,raules a la memoria d'En. Durán i
Bas que fa 26 anys ina,ugurá el local actual
del Col -legi i començá, d'impulsar la exten
sió de la biblioteca, aleshores petita i avui
d'importancia,- excepcional a lo que hi ha
contribuit d'una manera notable el doctor
Torras i Bages, bisbe de Vich, com també
la casa Reial i els Estats extrangers des de
ussia fins a la darrera República d'Amé
lea.

Esmenta,

els donants de Ilibres,
don Eduard Toda, qui ha remés una nota
ble collecció anglesa i ha anuncia•t altres
entre

envías.
La biblioteca és del Col-legi perb está a
disposició de tothom, especialmen deis es
tudiants que acuden en gran nombre.
En dos anys hi han assistit raés de 21.060
consultants; aquesta xifra és la més elo
-

duccions del gloriosíssim ilibre catalá del
Consulat de Mar, i está en camí una traduc
ció ana-lesa existent a l'album rallat brítá
nic i enviat pel senyor Toda. A pesar de la
primacia que Angiaterra vol tenir en el rna
rítim, no pogalé menys de rendir homenatge

al dret marítina catalá.
Els buits que hi há en la biblioteca jurí
dica catalana és precís que els omplin els
nostres jurisconsults, dedicant-se als
grana
estudia, és precia seguir les petjades d'En
Joan de Deu Trías i Giró, que tant alt ha
posat amb sos treballa el nom. del Col•legi
de Barcelona en el Con grés de Dret Interna

cional,

Finalraent, amb algunes lleugeres clari
cies indica la rnag-nitut de la tasca, comen
çada, i lo moit Iluny clueca pot arribar pel
camí emprés.
Després el senyor Bofill i Matas llegí part
d'una interessant memoria, escrita
la, del senyor Anguera, (Josep O.)

claricia.
Sobre de la taula—diu el senyor Broca
hí há P•exemplar de les Constitucions de Ca
talunya, editat grades a la ceoneració de
la Diputació i de l'Ajuntament, hi há també
el ca,tálec d'articles substancials public,ats
les revistes jurídiques arxivades a la biblio
teca; hi há altres catálegs no menys interese
sants.
S'ha nogut adquirir varíes edicions i tro

en

ca.ta

Per 'd'obra

qüent

jOnettll.M. Torres=Garcla

—
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«Les Art.9

i

eis

Artistes»,

a

la

Diputacus

Provincial de Barcelona.
Excel-lentissirn senyor President de la Di
putrIcil..5 de Barcelona:
«Ela quo sotscrluen_ te.nen l'honor de pre
sentar-vos el segtent missatge, en el goal ns
exposen la protesta iniciada per la societat

<,Les Arta i ele Artistas», esperant que l'acu
ilireu amb la reconeguda benevolencia.
»La societat «Les Arta i els Artistes», for
mada pela senyors Josep Ciará, L. Nogués,
J. Colom, R. Canals, E. Monegal, B. Mallol,
F. Vayreda, J. Mir, F. Labarta, F. Elías,
Pascual,. F. d'A. Gali i D. Caries, que no
está afiliada a cap escola i que no té alee
criteri per a judicar les obres artístiques que
Ja qu_antitat de bellesa que contenen, da
vant de la eampanya contra les pía:dures al
fresc, amb les quals el senyor Torres-García
decora el saló de Sant Jordi, ha a,cordat pro
testar demanant que`s tracti amb la canal
deració i respecte que un artista coin el se
nyor Torres García mereix per l'enlodó i
talent amb qué treballa.
»Les obres que posseeixin una quantitat
de bellesa, serán defensades per «Les Arts i
ele Artistes», prescindint de la escala a qu_e
pertan.yin, i sois la manea d'aquesta condi
ció fará que també, sense distinció d'escala,
combatí les obres que vulguin substituir a
les que n'están dotades.
»Establir aquesta diferencia entre les unes
i les altres í no defensar tendencies deter
rninades é» l'objecte de «Les Arta i ele Ar
tistes».
»D. G. a V. E. la vida molas anys per a la
marxa progressiva, de
l'Art, de la nostra
terra.
»Barcelona, 2 de Desembre de 1913.
.E1 president, R Canals.
El secretan,
Domingo Carlee.»
-

-
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