REVISTA SETMA.1.4
Montaner, 13Ü/21. 22.

Número solt, 25 cts;-1' any 10 ptes.; tritn. 3
pté-k.----Istranger,

•

Any VII

Barcelona 20 Desernbre de 1913
SUMARI

El Regionalismo a Muntanya, per
CARLES BADÍA MALAGRIDA.
Més sobre la Setmana social deis
eatólies italiana, per JOA-N ALUNA
MtLis.
-Un ilibre, per JOSEP LLONART.
Valeni Marcial, per LLUIS
RERTRÁN I PIJOAN.
De l'habillament femení.---A.
Teresa
Pecanins, per MANUEL BRUNET.
Els Papes del Renaixement.
.En
ocasió delapublicació del Pastor.-1I, per

R. RUCABADO.
De la Clutat.--.4 Josep 34.2- de Sagarra,
per C. RIBA BRACONS.
Del Philogelos de Merodee; 1 Pi
lagrí, trad. del grec per LL. SEGALÁ.

Les

meves

TRAN.

Espanyes, per

LLuis BER

(Acabara).

El Revisor.
Comedia en. cinc actes de
Nicolai V. Gogol. (Trad. C. R. B.)
-

je
El monumento

premsa
a

Verdaguer,

per

V. SOLÉ DE S'OJO.
Ideas y Acción.—El arte y el cine,
per DAI11/41011.
Els difamadors de Barcelona.

Per l'obra. d'En Joaquim Tórres
García.
L'Associació Protectora de l'En
senyança Catalana.
Pro poesía valenciana.

Consistori deba.
Barcelona.

J'oca

El

Olot, la bella çiutat de la Garrotxa, una
poblacions de Catalunya que rnés
fortament ha rebut l'impuls fecunde de la
nostra renaixenca, acaba d'aplegar
a
dintre
de l'organisme polític de una «Llig-a
Re
g-ionalista» tot el sentit nacional de l'alta
rnuntanya catalana, custodia-.dora de les tra
dicions i últim refugi de la clássica barre
en

els dies de defallin-rent de la

Plorals de

forca

de la

seva

vir

la evolució social del

Les tradicions
fácilment la seva
en

que

nostre

renaixernent.

muntanya

a

puresa

per

Inés

serven

la incomuni

viven i per la ferma harmonía

Perxb quan

terrer.

sig-ué

a

les

col-lectivitats la perduda noció de la
patria ofeg-ada per les artificioses
teoríes

Px"As.Lyz141,

Obra

nova

Qttestions Civils, estudiadas segons
nostre Dret per Unís de Peguera,
extractades per
Francese Maspons i Anglasell.

Extracte de la deztrina civil de Pe
guero anotat amb la

Jurisprudencia

catalana.

provincialistes, ele nostres sociólegs, ele nos
tres poetes i pintors cuidaren de portar a les
grans ciutats l'ale de la muntanya
doctrina de
renovarnent

redempció,

com

nliraculosament

un

com

una

esperit de

conservat

en

els

cinials de la Garrotxa.

Aquesta tendencia renovadora vinguda de
terres altes en el període inicial
del re
naixarnent históric, literari i artístic de Ca
talunya, av-ui será compensada arnb la ges
tió decidida del nostre Nacionalisme portant
les

«Lliga» de Olot. vé
d'aquesta cor•ent que

on

fondarnent
un

sentida

l'esforç.at

dia

en

remen

Verntallat, aixecá la veu de
la gran commoció social precur

En Joan de

sora

-en

del desvetllament de

Catalunya.

Per aixó deiem abans que la

nova

tucic'.3

regionalista

eqat

de .plena, formació. El fet de la

de Olot

surt

a

•

instí

la vida

en

sea

naixenca

no
és el resultat. de les g-estions
catalanitzadores de une quants, sinó que és'.
la síntesi de una opinió general i fondament

sentida,
.

que avanca un

pás

més cap

a

la

mo

dernització i s'encarna a dins de la políti
ca
conternporania.
Pot dir-se que el sentiment nacional dels
rnuntanyencs

polítiques

serva un

no

estat

troben ress6

les

dugues

de
en

virg-initat tal,
opinions

llurs

tendencies

que frac

cionen les coMectivitats ciutadanes

en

dre

i esquerres.

tes

La unitat integral que caracteritza el ca
talanisme histbric en el,s primers temps -de
la seva conversió política, será
la hor
ma dele pag-esos catalans al donar
impuls a
la llur forca col-lectiva com
elément poli

dé

tic

Drecís recordar

grans

Evr

sa

tant

terrers

que encara

ha vingut a donar-los cós,
realiézant la obra de la tranSfig-uració del
catalanisme rural i portant-les a les palpi
tacions de la política com al darrer grau

eació

nacional

la raca

al moviment general catalanista les ener
gíes ver,ges de una terra que per primera

en

la cristal-lització

cia

ta

la

par

a.germana racció política amb la concien

una
especial sigui
p>as m.1.5s cap al renaixarnent
integral de Catalunya..
La «Lliga Regionalista» de Olot surt a
la vida en:un estat de plena formació i apor

tota

en

Per tals modus la
ser

un

moderna arnb

com

política catalanista.

I mereix aquest fet

vés deis temps la calor de la llar i la in
teg-ritat de la parla, avui floreixen a la vida

tingui
correspón

justicia u

dins
les iniciatives i movirnents generals de la

aquells

deis bornes amb el

Asaba de sortir

ticipa.ció

nostra

veg-ada esdevé -clarament i conscientment
política.
Les virtuts de la raça encarnades en la
pag-esía de Olot que ha sabut servar al tra

doctrines fíns al sí de la pag-esía

seves

muntanyenca i fent que aquesta

nacionalitat.
ficació. Es

untany

a

les

de les

tina

-

úni. 320

Regionalisme

ginitat.
La «Lliga»

Jnformació

113)

telí..s1

la

terra.

Corrent els temps, és possible que tam
bé .arribi a obrir-se .pás entre ells
.aquest
esperit de diferenciació que predomina en
la política ciutadana, mes no. ha
de triom
far -damunt de .la uinitat de idees
tant for-tam.ent arrelada en la tradició
nacional. L'
ánima catalana de la Garrotx.a, conservá la
seva

de

integritat

en

els temps de defallim.ent
en ple
període de ca,-

Catalunya. Quan

tellanització

el «Tamboriner del Fluviá»•
feia sentir les seves canç:ons,
era
Ta veu de
la Patria la que cantava, era
l'esperit de
Catalunya-que donava fe de vida en les ser
ralades de Olot.
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Vingueren

les imites civils que

ompliren

clusiu dels principis tradicionals catalans de

.de dol aquella comarca, i els pagesos 'que

la

fortament sofriren Pacció de la guerra
mai se llevaren la barretina que volgueren
portar en la lluita com el segell de la llur
catalanitat.
En 'loe com en aa uelles terres els ideals
c.arlins foren tant identificats amb la tra
dició catalana i potser en el fons; la con
fusió de -ambeliles doctrines sigué "'ánima

tava

impulsad-ora de la revolta.
Vingué 1Tié S tard la transici6. El partit
carlí de la Garrotxa, com a encarnador ex

per

tant

comarca
com

mort. En Vayreda
record histbric, i de la

el can-.

havía
a

terra

baixa venía una alen.ada de renaixença ve
rament nacional. I aixís, de mica en mica,
s'és anat realitzant la evolució. Tota l'anti
ga força de l'opinió catalana-Oarlina ha es
devingut conscientment nacional-catalana, i
avui la «Lliga Regionalista» de Olot, re
culi la tradició d'aquel' bocí de Catalun-ya
camin,s de la Iluita

portar-la pels

polí

CARLES

la

seva

cristia

seva

fe,

rependra

missió de civilitza.ció i
en

segura.
de progrés

el rnón.»

president de l'Unió popular ade7en un col.loqu.i amb un periodista,
publicat en el Courriere d'Italia del lo
del mes corrent, ha il-lustrat el signifi
El
mes,

seu discurs i del de Monsen3-ior
dient,
son paraules textuaIs: «que
Rossi
italians
no necesSiten pensar
católics
els
revol-ució
ni
en una humiliació
una
en
qualsevol de la sobiranía de l'Estat per
veure resolt a Italia el conflicte entre la

BADIA MALAGRIDA

áta táris

cacs

amb les de la

-

cat del

tica.

ad, sobte ia Setmána soclal
deis

i feliços si veiem l'aurora
dia que l'Italia nostra, reconci
liada per virtut seva amb la Iglesia,
tornará a entrellaçar les seves glories

gullosos
d'aquell

II!

-

Iglesia i l'Estat.» •Es inexacta, per
tant, la interpretació donada per aiguns
al discurs de Monsenyor Rossi; segons
aquests la penyóra de carácter interna
cional consistiría en un pacte o tractat
.

Aquesta assemblea s'es diosa arnb un
altre discurs importantíssim: n'es l'au
tor el cornte dalla Torre, Dresident de
l'Unió católica popular. Creiern útil re-sumir lo més fidelrnent possible la part
referent a les relacions del Pon.tificat
amb l'Estat italiá, tal cona ho hem fet
arnb el parlament de l'arouebisbe de
Udine. A fóra d'Italia es sol parlar qua
si bé sernpre d'aquesta qüestió per tiris
i troians amb un gran desconeixernent
de la realitat actual i de l'historia, fins a
tal punt que els estudis imparcials se
cornpten arnb els dits.
Moltes són les protestes d'italianitat,
de clara i explícita italianitat, de viva
adhesió a l'Italia una i intangible que's
troben dins aquest discurs. «Nosaltres
proclamen) alt i fortament la nostra E
delitat de súbdits a l'Estat, orgullosos
d'haver-la demostrat amb els fets, en lo
tes les contingencias afortunadas o do
loroses de la vida nacional, prociam.em el
complet regoneiXement de la seva civil
missió, la obediencia a les seves Ileis, a
la seva autoritat...» 1 Doc després se

Editorial 1hálne9
n

gueix

himne

un

a

pié d'ernfasi lírica,

les grandeses cPltalia
que fou. aplaudit arnb

verdader transport.
El comte dalla Torre diu que els. ca
tólics italians reclamen la independencia
del Sant Pare, condició necessaria per
l'exercici del se-q ministeri, i que aques
ta aspiració no és una aspiració civil o
política, sino essencialrnent religiosa. «Si
com a fidels
no
podém abdicar aquest
principi essencial, el qual se relaciona
clirectarnent amb el de la Ilibertat de
les nostres 'conciencies, corn a ciutadans
pensem qüe la pau entre l'Estat i la
Iglesia, que Pequé solució de un con
flicte tant perjudicial—fomentat per qui
en el secret i dins l'ombra especula amb
massa forturía sobre'l pertorbarnent de
les conciencies de una part i sobre la
seva
propia influencia sobre'ls poders
publics de l'altra—pot sempre venir de
la banda de l'Estat, sense comprometre
la seva soberanía civil per voluntat cons
titucional del País.
«I aquesta sincera convicció nostra és
també legítirn auguri, perque seríern or.
•

Passeig

ambles potencies estrangeres o en un
control estranger que portaría en sí una
capitis diminutio, una abdicació deis
drets de l'Estat italia, una negació de la
seva propia dignitat. Tal cosa, afirma e

Torre, és una gran equivo-.
cació i ni monsenyor Rossi ni ell mai
l'han pensada..
comte dalia

Elcomte dalla Torre ha donat perso7
nairnent noticies al Papa sobre la set-„
mana

social; l'audiencia, sembla, és-esf:

tada cordialíssima í el
rre

comte dalla To
•amb
mostres
ben ciares
n'es sortit

L'Osservatore romano
de satisfacció.
d'altra part, en una nota protestant con
tra`ls comentaris i explicacions malevo
les, eixides a la publicitat, sobre'l dis
curs inaugural
de la reunió católica, ha

•

prornés explicacions. Aquestes explica-.
cions. definirán tal volta el pe.nsarneiat
del Pontífex: procurarem tralladarles
als nostres lectors.

jOAN ALZINA 1 MELIS
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UN LL
Aquestes passades nits d'hivern m'ha
deleitat, perqué m`ha tret del món o m'
ha fet davallar a lo recóndit del meu es
perit (,squí ho precisaría?) un llibre nou
sobre Napoleón, que per formar-lo se

691
la de bon ordre, la del re
bon fí
a idees personals al
de no afeixugar el contorn deis fets que
s.:historien. Perxó quan he sentit din que

constancia,

r."a

RE

ment la

nunciarnent

llarga compenetració

amb la vi

da del personatge; més d'un centenar
d'obres cita l'autor; en les notes i cent
trenta

apéndix final,

mostra de
El procés del
requereixen singulars virtuts. Amb el 'libre no és cronológic,
sino que cada
seu autor forem companys de col-legi, i
capítol compren un aspecte de la vida
ara l`atzar, que per molt que'l bescan
de l'emperador, justificant el títol del
tin devegades ens encarrila sobre la vía llibre: P.sicología de Napoleón.
de la constancia, a pesar de la nostra
Assistím als Seus
gens
inconseqüencia d'homes, m'ha dut a extraordinaris, a la començaments,
seva acció legislado
casa quelcom de l'antiga convivencia de
ra, assistit de coetanis seus, rnirant al
sois: un nom sobre les eobertes del lli
dret rorná i a les circumstancies de la
bre i adin.s uns rniralls de virtuts d'a
França d'allavores per treure'n el nou
quell minyó esdevingut ara horne estu
códic. Assistím també als mornents con
diós.
tradietoris de la seva conducta envers
En Camp ,comença el ilibre amb un
l'Es-glesia, si a la seva entrada restablint
erudit repás crític deis historiadors de
arnb el Concordat bells drets de con
Napoleón, segons les lIurs tendeRcies:
vivencia que la revolució Ii havía pres,
uná presentant-lo com a un numen, al
mes endavant senyalant-se partidari de
-tres con a un monstre, i mes cap a nos
la separació de l'Esglesia i l'Estat, ben
altres els dignes historiadors que en
cruarnent, en la seva privadesa i en els
Camp ama emular: els que tot histo
seus
actes de força com. a governant.
riant .cientificarnent deuen tenir tambe
També el seguírn en l'acció d'Espanya
bona cosa de poetes, els que viatgen cap
i en el bloqueig continental. Assistím a
els .1Iocs on Napoleón fou actiu o rendit
la carnpanya de Ru.ssia, capítol aquest
i afirmen sobre la baSe del prozés dels
que amb els altres dos: Los desastres y
documents: correspondencia, discursos,
la defección francesa i La muerte de Na
alocucions, paraules dites al Consell d' Poleón, son els mes descripti-us, amb
EItat, etz. En Camp está amb aquest i aquella falso plaent que s'acosta a la
censura als qui monopolitzen documents
novella. Pel demés el llibre en conjunt
o amaguen els uns
per mostrar-ne no
no's distingeix pas per un carácter pin
mes. uns altres Es il-legal, diu, negar a
toresc, sino per la bona repartició i des
la justificació de Napoleón aquells me
taca_t resum deis fets que donen una
dis que no pertanyen ni a anglesos ni a
noble visió panorámica a Phistoriat.. El
rusos, per tant que, després de mes de
que'n deja el crític de «La Vanguardia»,
cera anys, eis _papers histories ja no
que aquest llibre té .el mera de donar a
deuríen ser nacionals; i rnenys, polítics, conéixer moltes coses en espai relativa
car els reclama Ja ciencia,
que és de to ment breu, és una veritat.
tes les nacions i de tots els homes.
A mí rn'ha deleitat, sobre tot, per la
Aixís aquest Ilibre if_d'historia l'ha es-,
remor indefinida que palpita assota deis
crit en Camp anirnat de l'exemPle __deis
fets histories. Ern sostreia del m.ón, cap-.
qui, com ell din: no delens-en política bunant-me _en la calma de la nit, i mes
británica ni francesa, ni parteixen de
pregona.ment encara, corn poques novel
. cap elerne.nt
subjectiu que arrocegui un les me record() que ho hagin fet. Alés
fallo, perque el liegiclor té lloc de jutge áviat espirit-ualitzadora que engrescado
que resol, una vegada sha fet cárrec
ra, la seva influencia ens fara l'efecte de
'deis fets al-legats en un debat, i sospesat
una mena de licor que
remou
en cada
lesiseves proves i conclusions lógiques. ánima la força que hi há en possibilítat,
1.
afegeix en Carnp, el que no al fi que siga, sense treureens de la nos
els:clássics fi. eis puritans de 1871 tra activita.t habitual. Lo gnerrer, lo na
n
ençá: tota la crítica se recluía, en rnans
poleónic, son només un. nórn. Onada,
deis primers, a argumentar en pró o en
vent de la Historia! Ja no velen:, l'hor
ror de la sang, i g-airebé tota plástica és
contra; en mans deis altres, a 'Pesco
mesa. El •fer -un judici estava reservat
desapareguda. .Nornes adins nostre hi
als moderns.
Va pujant una força alentadora. F2.111
...:
m.és que pea-donar; ens hem tornat un
2..n Camp coincideix amb aquest. En
esperit mogut per un trarnpol de vent
1 ei-P pOcs-:capítols, cada un_d'ells ben no
'.'
drit i destaeat, s'hi coneix favorable
misterios.
Parlant de Ilibres estimulants caldrá
retreure el d'En Frederic Camp.
(") Federico Camp Psicología de Napoleón (Generalida
En l'estudiós que el construeix, un
des). 1.In tomo en 16>,122, de 311 págs. J Horta, Editor.
Barcelona I9I.
'libre semblant 'presuposa virtuts: la de
en

un-

bibliografía napoleónica.

.

Camp

en

no

historiador

era

professio

nal, he pensat que tant de guany per
el!, can les virtuts cobrades en l'estudi

quedarán

en l'home per a les altres em
preses que toqui i aixís l'home especula
tiu aumentará la sort de l'home práctic.
Com a corol-lari de les afirmacions de
l'autor potser convé afirmar que en el
fons és un enamorat de la figura de
Napoleón. No vol desconéixer rés d'en,
ni n'amaga res, peró fins quan li té de
fer cárrecs procura tirar-hi un vel de
disculpes assobre. En els moments d'a
queixa pietat resideix el que podríem
din-ne la tesi personal del 'libre.
'

jOSEP

LLEONART

,

.

Ciássics
Valer Marcial.-Llib .1. Epigr. L
Liciniá, qui

i el

qui

.

•

-

Veusaquí,
Iferen

:

,

-

I

de

clue't

Hoin

dolg pinar

del .deliciós Botrode,
és estimat de la felig Pornona.

Blanarnent nedarás al

corrent

tebi

Cong-er, i als liaos dolços de les nimfes,
pels quals, Ilanguint.ton cós, podrás trempar-lo
en el breu riu Salón, qui gela' 1 ferro.•
del

fust

allí la Boberca

et

dará feres

que cagarás segur, per esmorzar-hi.
Trencarás Fesclatant calor al Tag-o

.

.

digne

i noble per ses aigües i ses armes;
i el Mong-ai, que les neus el fan estéril;
i el sant Vadavicor, serrat de penyes;

-

•

ets

eis celtibers i ets joia de I'EsPanya
nostra, veurás Calatayud, qui és alta

aun

i

ubac per l'ombra de rarbreda;

la fresca font Dircenna ta set ávida
quietará, i la qui venç les neus, Nernea.
Més, quan el gris Desembre i la bromada

maiestruga, al ronc buf de tramontana
bramarán, a les costes recerades
dé Tarragona ves-te'n i a la teva
Laletania. Occirás allí els gams, presos
Ileuger' malla, i els cinglará
ainb fort cavan retráts la clestra Hebra:
al masover regalarás els cervos.

vernaclas,

en

Del bosc veí la

Ilenya

a

ta

rnateixa

llar baixará, on s'hi acoblen infants sórdids.
El caçador será cridat, i a taula
et vindrá el teu proper, que convidares.
Rés de nobles amb pella, ni rés de togu.es,
ni porpres, qui al marisc ádbuc obren.
Lluny l'hórrid clarn del Libu.rní i les qu.eixes
deis clients, Iluny l'imperi de les vindes!
No inquietará 1 reu pál-lid ta pregona
ans podrás dormir la rnatinada;
comprin d'altres Pinsá renom de savis:
tu compadeix-te'n d'uns aitals feliçosl
i seas orgull gaudeix del qui és ver gaudi,

són,

menee

'I

teu

Sura reb les alabances.

raó demana els groigs ta vida,
quan és proa acomplerta ja la fama.
No

seas

Lixis r3 ERTRAN

PIJOAN
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la Logia delS franc-masops (1). Martí
_Luter pot contemplar .avui, ja que no la seva
victoria, el triomif del seu esperit, de la Re
volta, que fa c.arn d'esperirnent de la seva,
propia obra. El protestantisme no és pas
ja ni Un cós organic, sinó un pilot amor
a

ent ferneni
A Teresa Pecanírts
LA DIADEMA

TÚNICA

LA

Per qué no sía informe la llum que so
bre-ix de vostre cós, manyaga a Vos revé
i acaricianta a que de la gracia fermosa
que us és de llei volgueu fer-li'n mercé.
I jaquida tota inquietut bulliciosa, dolca
ment i suau esllavica's per la pendent
del pit, plau-li trobar-se cenyiáa a Vos i
reposar en els flancs per cascatejar des
seguida aval', i tot sentint a dintre el
pessigolleig deis genolls, baixar aploma
da fins a besar-vos els peus.
LA CABELLERA

Felinament la pompa de

vostra cabe

cós.

Igualrnent
Vos capdella ses tre
nes el sol, i igual que al sol
esdevé
que uns Ileugers brins de Ilum fácils a
corn

se us

desnuar-se voleien

entorn de vostra tes-.

ta i

res

fan

un aun

i

Dé la fila de un rei jo sé que sobre
tota cosa que en a.queixos móns sigui
donada en espectacle. Amaya contem
plar beatament la lluna tendra quan en
nits de serenor se perfila en el cel com
Hauría gau
una blanca vela de navili.
dit ella fent-la jugar en sos dits; per aixó
demanava incessantrnent a son pare, el
rei, que li fés donació del quart de Huna.
El rei li oferí un joiell d'argent, obra
d'orfebre. Ella hi jugá molt temps, fins
que cansada de jugar-hi se'l cenyí al
front. Aquella diadema acás daría á son
rostre una pál-lida claror 'lunar.

-

Ilera avall de les espatlles se us esmuny
per donar-se al pler del joc; mes Vos la
anueu amatent
per qué amb son llen
goteig no sía un incitament per a la lí
nia ferina i precisa a que s'adiu vostre

-us

LA CORNELINA

MANUEL

es

En ocasió de la

publicach5 del Pástor
tura, ni per

II

Fa de bon mirar
ternps i el

el Renaixernent

nostre

des del

punt de vista. La

ciVilitzaeió septentrional moderna, si ha
guéssim de -donar la ra&.als que la creuen
filia ákrecta o indirecta del Protestantisme,

regoneixer

s'ha de

més

gen

indigne

piscencies de

niques

un-

revoltes

que

i

no

pot tenir

m:iserable;

les

rei adúltler, les

anti-irnperials

de

un

ori

concu

anacró
uns

reie

comarcals que volíen regredir al feu

tons

dalisme,

els

perjuris i

covardíes de

una

guecía irnpacient de penjar éls habits

figuera.

Si hi havía pecat

vors,

rnolt major pecat

en

a

cler-a

la_

la Roma d'alla

va

ser

concebuda

la Reforma.

al

arribada

mir(ar

passar

bala_nç.

la hora de fer l'inventari;

Protestantisme, el
trobem en el rnajor descredit. Esmicolat,
fonediç, escorrent-se i eixugant-se en els
seus pronis
dominis, no ha tingut potencia
per baixar al Meditarrani, al mar de la Cul
el

compte.

del

de la

raça

lla.tína

ara

ciutat que

nreteng-ui

el

centre

universal deis

esperits. Si el lliure examen nodreix la crí
tica científica i aquesta impulsa el progré,s
—segons la tesi liberal que
sessió de
ca

certs

encara

és la ob.-

europeitzarits--cenn s'expli

el fet, avui per tothorn constatat, de l'he

gemonía de la mixta Alemanya (o, 'si _voleu,
per maj-or claretat, de la protesíant Prussia)
coincidint arnb la decadencia creixent de la
prolestant Anglaterra ? El dogma de la fe
Conditat del protestantisme a benefici de
la cultura material, ja fa anys que tron

perduda

amb la de

sort

una

dinastía

de

o

la

seva

un

re:.

gismen
I davant d'aquest lamentable espectac
El Catolicisme, curat totalment de les ;ye
nes nafres
unitat

i

apareix avui en una;
disciplina completes, havent
seus problernes interns.
Mai

i

crancs,

una

resolt

tots els
la unitat del c6s. universal havía estat tant
absoluta CO1T1 ara, ni la organització més

•

perfecte ; mai el Papa havía exercit tant ab
s,olut imperi damunt deis creients de tot el
n-rantinguda

món, i mai havía
la seva autoritat. Ja
nor cesfarç
estat

món present

heretgíes

i

no

els modernistes,

:

amb
es

-

me

corn-

.

cismes, dins el
escampats

rapidament amb un cop de crossa, en són,
exemple (2) ; la inutilització practica-1
un
gaire bé automática de tot nucli subversin
és

fet de

un

dera que
totes
a

les

tant

es

consi

in.ón. Exarnineu ún per ún els
deis Reforrnadors del XVI

tot arreu 'del

carrecs i

més valor, quan

aquell tindrá sempre a favor seu
forces de batalla revolucionaries,
agravis

simonía, ambició, corrupk'i6
de c-osturns, indiferencia, paganisme, luxes
violencies; tot aixó no té ja sentit, avui-diae
S'és- resolt el problema de la castedat sa
cerdotal, i nopas amb la rebaixa de valor
del matrirnoni clerical protestant, sinó arrib
la fórmula senzillíssima catiplica de la con
tinencia. La vocació és la única porta d'en
trada. Quí paria 2.N.,ui de -simoníes ? I no par
Roma

contra

lem ja de la

:

independencia de la ilibertat de
Monarquía espiri

acció i d'iniciatív.a de la

tual; el papa pres o no dins el Vaticá, está
més iliure que mai, perque no tem la opres
si
sió _de cap sobira catblic ni que no ho
cobejances
gui: ni els seus estats exciten
_Quí pot exercir el vicariat de Crist en rni
llors-condicions : Clirnent VII, presoner ains
el Castel Sant Angelo., obligat a aixecar per

/orca

la-excomúnió

Borbó i desterrat

Condestable de:
Orbieto, i perdent els_

contra
a

el

d'Anglaterra n-rés que
informad& o Pius X, que

fidels
de

hores escampa per

tata

la

tot
en

per manclá

vintiquatre

terra

les

gra.ns

reformadores:
i traseendentals dísposicions
prirne
la supressió: de la música profana,: la
i és obeit i

inicial

oficials,

independencia, 'ligada

tota

tolla.
La rebel-lió

Avui, ja hom ccimença de
Es

apoderar-se

és, ella i sa cultura, model i objec
d'atenció, copia i imitació per tot el món
ner crear enfront de Roma, una altra

Que

te

nostre

BRUNET

naixement

e

fistes, sosterrint més enlla esglesies

Prenen les grans

Era tant penetrant la llum de vostra
faç, senyora, que en el rubí de Panel'
queda gravat el rostre.
Gloria semblant a la de vostra imatge
no será vista ja més. I si una altra dama
ha volgut corn Vos gravar en el rubí sa
cara no s'és fet aixó per gracia d'ella,
sino per prodigi de unes mans.

plendor.

a

fe i acefal ; prostituint allí el seu cristia
nisme amb escandalosos concubinats cienti

resPectat

dels Reformadors és

escampada avui en mile¦rs de sectes i ca
pelletes disperses. Aixe) que va començar
essent Iglesies comarcals, son ara Ig-lesies
de penya. La hurnanitat de les animes té
fronteres a cada barri: cada Pastor Jatho,
esdevé Papa dins la sev.a rectoría, encara
que sigui per dur als seus veins i feligreso,s

ra

comunió dels

nens,

i és obeit i

respez:tat
•

(1)

En

del PastorJa
verl
aquest que el

efecte;:aqucll:famós aixeca.ment

Colonia, va acabar per declarar
camí es trovaba dios la francmasonería. («AlIcenier
ne Rundschau>,
t).
Hyacinthe_Loyson
(2) Xenius, 1912. Glosa sobre
e
modernistes, Obr
neo-católics, j altres: gloses sobre els
tho de
table

Plus X i

la seva

obra.

-
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arnb claretat aixó

qui

inou de debó els homes quan s'une-ixen an-lb
eloqüent identitat de fins, contra Roma. No

sola, l'austeritat deis úns ni
altres, ni tampoc la sensuali
tat.d'aqueixos o el clam d'independencia ma
terial- d'aquells, aixb que suscita les revol
és pas, per si

l'ambició

deis

tes. Es la soperbia de intel-lecte de úns i
-altres, la rebel-lió inconfessada contra aixó
qui és ;etern, el q-ui ajunta i .ag-ermana impul

'que uns amb altres deuríen ser anti
tétics, aspiracions teóricament contra:dicto
ries. S'al-líen contra Roma la sensualitat
insaciable d'Enric VIII, la frenética irritada
austeritat -de Calví, i la burgesa i casola
na golafrería de Luter ; contra Roma,
que
sos

-

en

totes les materies representa

l'equilibri,

el just medi, la decorosa convivencia. Una
empresa ,on vagin de bra,cet Agna Boleyn
amb frá GirOlarno Savonarola, i de com
panys l'epicuri Valla i
iconoclaste
.Zwingli, tots contra el Papa, ja está judi

cada.

Mentrestant, la Reforma s'ha complert
complint encara, la veritable refor
ma de l'Iglesia : comenca. atrib Adriá VII i
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Rafael Sanzio, amb el Perug-ino, el
Tiziano, el Bellini, el Correggio, arnbAndrea
del Sarto, Giulio Romano i Filippo Lippi,
amb Benvenuto Ceilini, Bramante i el San
sovino ; la que trencant amb Lleó X, va tren
can amb aquel' geni prodig-iós, síntesi de tot
el Renaixernent, l'esculptor, el pintor, l'ar
quitecte, el poeta—el homo lamen, mon car
Lleonart—Miquel Angel Buonarotti, i es va
separar conscientment adernés, de
les ex
tensions de tot aixsó : de Memling de Bru
ges i d'Albert Dürer i de Holbein, i de les
glories de Flandes, Espanya i Franca al
apotebsic sigle XVII.
De qui és, dones, el triomf ? deis qui con
ami)

la expansió tant m.eravellosa de l'
esperit humá o deis que la combateren a
mort ?
Deis qui av-ui la consideren com
a
cosa ,propia i
gloriós patrimoni ances
tral o deis qui contradint llur propi origen

antipapista
antirenaixentista, oblidant-se
de la iconoclastia i tancant el common pi-a
yer bao/e, han tingut de baixar a beure les
aigues regalades de les fonts romanes flo

lea animes.

tava

bisbe

a

Giberti,

xórc

ara

;

arrenca

des del

l'amic

ecanvi de

després

no

guanyar res, i

a

canvi de

sigles seccion.at.
fins al servilisme cientifista, Que és
el Protestantisrne va perdre oposant

-veUre's
el que

per

de quatre

al Renaixement ? El que per expressa
voluntat dels Reformadors •va deixar de ser
patrimoni d'ells, aix6 qui és avui patrimo
se

ni- nostre,

com

a

católics,

tant

els

d'aquí

com. els d'Australia o els de California. Es
resperit humanista, el geni artístic, la flo
rida exuberant de l'humana cultura en to
tes les seves manifestacions, tot l'irnmens
tresor d'esperit, de intel-‘ligencia i d'art, que
dur.ant aquella época d'or, que no té altre
exemple a l'historia que el sigies de Pendes
i August s'aplegaVa sota la monarquía ponti
fical de Juli II, de Lleó X, de Clement. VII
Pau III, i sos fe-us espirituals de Floren

cia, Brescia, Venecia i demé,s repúbliques
italianes i ses espirituals colonies d'Espa
nya, Flandes i Baixa Alemanya.
Tots els qui avui gallegen i vanten la
spperior condició espiritual de les ráces
eultures nórdiques no tenen dret a oblidar
que Europa, precisament aquesta rna.teixa
•

Er.Topa
divorciar

que ells volen
solemnement

din,

és la

qui

es

va

que donava vi

da- i gloria al Pico della Mirandola, a Bem
bo, a- Macchiavello, a Pompordo Leto i la
sev-a. Academia, a l'Ariosto, a Erasme, a
Lluis Vives, a Tomas Monis; que va rom
Pre expressament amb Leonardo de Vinci,

ipocrito, cradel, invido, avaro,
odioso ad ciascan, a nesan caro,

falsario, traditor, ladro, beccaro,

atrofiada,

falsejada ;
l'altre deis dos Papes, ni l'una
les

corts,

seves

.mai

entre

i ni l'ún ni

ni l'altra de
festíns i rapi

sang,

digueren «mal al bé ni bé al mal».
Pecaren, peró no impugnaren la veritat : no
pecaren contra l'Esperit Sant.
Ni l'Ariosto ni l'Aretí mateix, el «canalla
mag-nífic» tinguéren que fer professió de
nyes

materialistes atéus

escriure l'ún l'Or

por

lando i les Sátires i l'altre els

seus

e-onyiments ; ni Caries V declarar-se demó
i

crata

sang-

lliurepensador
Roma i fer

a

per

entrar

presoner

foc

a

i

al Papa, ni el

Tizia cregué necessari protestar 'contra «els

segles monástics

de lietjesa i foscor»

rnitg-e

vals per pintar les Venus i Dánaes
ta

la liur esplendor carnal, ni

a

en

Llorenc

to

de

Médicis u calgué rebel-lar-se «contra la ti
ranía vaticanista, enemiga de les llurns» per
fer penjar a l'arquebisbe Salviati i dur vida

magnífica
díssim

;

i 'licenciosa de

ni

a

Benvenuto

déspota

Cellini

se

llurs esperits.

els
I

oco

rregué mai proclamar-se «seper-home» ni

d'aquesta fonamental vixtut
submissió, de l'incon

la via

per

de la mental i tácita

fessada conformitat amb l'ordre
coses,

vingut

ha

la Reforma s'és

Catolicisme,
sentit de
tiva»

Renaixement encá,

del

«retorn

efectiu

e

en

el

l'Iglesia primi

a

a

la comunitat católica mai les

grosses que siguin en un pe
ríode deterrninat -són totals i -fatals. Men
disbauxes

els

tres

per

s'ubriagu.en

uns

pioren i

preguen

sorollosa la
la oració,

per

bacanal,

afollen,

i

tots

vetlla

i pugen enlaire

els altres

vetlla

mentres

ta.mbé, secreta,
barrejats el baf

org-íes i el subtil incens de la
penitencia. Després de Crist ja no és pos
sible que Sodoma i Gomorra pereixin per
no trobar's-hi déu justs ;
perque Loth, per
sí sol pot salvar-les.
I si n'hi havíen de Loths per salvar la
dens de les

Renaixement,

Italia del

l'Iglesia!

per

salvar Roma i

ja solament aquells escria
drons de sacrifici: els caputxins, les an
No

els

jesuites,

els

barnabites,

no

so-

la.ment els bisbes i els concilis. Justament
en els dies de Lleó
X i Bibbiena, els dies
del Carnaval i la Calandria, un petit aplec
d'homes civils i eclesiástics, espirituals tots,
humanistes alguns d'ells i en relació i tot
amb Erasme, es reuníen dins una capelle
ta del rnont Janícul, i
formaren allí l'Ora
tori de l'Amor Diví. Aquella societat d'es
perits selectes, i purs devine-ué una veH
table escola de reformadors ; d'allí
sOrtiren.
(1)

Cal

remarcar

la

autoritat
hom gaudía

q ue aqueixos

apareixía
pontificia,

tot aix6 que

a

al

Pasquí

insults, corrí generalment
Roma, eren tolerats per

de

lo qual demostra
la Roma deis Papes.

la

llibertat de

que

Pina Sta. Agna, 24

reapellans,
Pr

d‘er,tretemps1

PERFECCIO

de -les

.

Perque

Sastrería
•

etern

perdó i la redempció,
feta pacíficament, i com

el

més dies passarán més podrem veure i apre
ciar la trascendental evolució operada del

refina
li

era

tot

geliques,

desver

(1)

etc.

perque, .en resum, la Superbia, mare
mal, genitora de la rebel-lió, primer
vici capital i original pecat als cels i a la
terra, era dins les Ilurs obres, pero no dins
I

de

=

d'Erasme, fins al car
denal Vives. Roma «la podrida», sobreviu
'ah qui volíen «retornar a la Iglesia pri
i.nitiva». «L'Anticrist», que dejen al Papa,
és un Papa pur i senzill, de qui ells ma
teixos són força.ts de reconeixer les exem
plárs virtuts i la eficacia en el govern de

acaba amb Pius X,

de la premsa satírica moderna,
ting,ué de presentar-se previament com a or
gue anticlerical, per motejar un Papa de
precursora

reuaren

rentines ?
Cóm és, dones, obrat el gran miracle ?
Cóm s'és feta la transformació de l'Iglesia
des dels dies d'escándol d'Alexandre VI i
Lleó X, fins a la disciplina i puritat actuals ?
Considerem solament una cosa : i és que
mal, en la -con-upció més gran, en els majors
crims i sirnoníes, aquells cavalls desbocats
de la Roma paganitzada feren metafísica
de llurs vicis. Llur conciencia dormía o es

es va

o

motiles» per viure la seva vida
passional d'artista foil i borne ai
xelebrat i crudel. Ni el Paschino, el cínic
implacable Paschino, la figureta popular,
«trencar

violenta i

s

N -o v

estiu de les más

-17

Ji5-,

e

17.

o

imnartants fábrletzes

ECONOMIA

pREu 1.11(E

.

--

Bisbe Giberti de Verona, el Cardenal
Carafa, i un sant i tot, San Gaietl, fun

el

dador deis teatins aui foren «liavor de bis
bes» No menor felicitat fou per. l'Italia, la
.

malgra.t
bofaruts, i la constant transmis
sió i coinreu de les virtuts dornestiques que
sense fer soroll manting-ué
vius, en aquells
.sigles de prova, el foc sagrat de la .fideli
tat cristiana, amb tal volta no menor gran
desa i heroisme d'anima que eis grans ace
tors mateixos de la Tragedia de que par
lávem al primer article.
A propósit d'aixel no cm ,sé estar de
copiar un parág-raf sencer del Pastor (1),
conservació de la vida de familia
deis
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roents

que és

una

admirable

lliçó

prudencia

de

histórica, digne d'ésser tinguda present

freqüents
«..Aixís

.ocasions
com

a

en

:

la Natura obren

a

tots

eis

llegidor fervorós
sempre». .Aixís, dones, el
al ma.considerar,
descansa
al
es complau i
mi
de
les
tempestes
i
les
teix temps de
se
ubriagadores,
les
glories
series i de les
dels hono
exemples
preelars
virtuts
i
renes
Datini, Feo
rables barons com Francisco
Ruccellai
i al
Belcari, loan 'Mirelli, loan
ín
memories
tres i altres que al través de
correspondencia epistolar,

times i

d'esquisitesa d'esperit. D'aquells són dig
virtuts
nes les nobilissimes dames, espill de
i de talent, que ens apareixen cona dia
encara
mants esplendents il-luminant-nos
arnb ses gracies : com és la florentina dona
Alexandra Macinghi Strozzi, mare exem
.

plaríssima,

autora

•-eríodes de la Historia, al mateix ternps de

bre la mort de

les

la il-lustre i

forces destructores, altres forces

conser

és
vadores i l'activitat d'aquestes ultimes
menys
perceptible
als
ullS
de
l'histo
molt
riador, perque el bé no -cundeix amb tant so

roll, violencia

i sorpresa--

el mal.

com.

desenrotllament regular i

Un

pacífic estimula

menys la curiositat que les sobtades i
rnentoses infraccions de l'acostumat

ordre

soses ;

de

tots

remor.

hora parla 'deis viciosos i criminals,
que

l'home

un

seu

sobre

fill, i

Oistiana Vittoria Colonna,

deis més selectes

so

co-m

tot

mar

disting-ida i
ingenis del

no

Re

naixement, qui .il-lurnina la seva casta i
piadosa viudetat de sos platónics 2..imors
amb Miguel Angel, encenedors de poesía
en
aquella ánima formidable d'apassionat
sexag-enari, qui pensant en ella, ca.ntava :

-se

a

le

non

mentres

honest

del séu gest, li semblará
la Ciutat que

seva

s'assomíglict;

R.

RUCABADO

I si l'aldarull deis altres homes qui s:agj..ten a vora d'ell el domina, i ?estorba de.

rígida rodalía de les
hábituals li deixa el món
tancat i limitat part de fóra. Eh l mateix se'n
,éu mediocre lirisme, la
cases

i els

carrers

fa

seva

presó

la

i

creu

sospirar

posará

una

bella abocar

cosa

qui s'aixarapla enllá

la finestra del món

se a

mica. Davant del

mar de port
dins els séus

mirada heroica

una

ulls, i la arquitecturada muntanya ciutadana•
ell la poblara de una fantasía bucblica. I
multiplica els séus gests, perque la oportu
nitat i la mesura li són lleis ignorades. I si
mai li és amable el nostre g-est, valdra ani
mar els braços i el rostre igual que nosal

perque
rarquíes.
tres,

tan-ibé li són

llong-ades

Que

amb altres

rengleres

m'a, qui

ignorades

les je

parlen

poblat

Fassoliament hi és

amb

en.tenedores

ment

apartades, peró

d'arbres dintre
molt intinia

unes veus

les de les arbreríes

com

mica més familiars.- I

una

allarga en pás i en
l'amiga s'hi fa es
delicia de caminar-hi

l'amistat de l'amic s'hi
tranya al traut

en

la

i corre'hi i corre'hi

RON BACARDI

V.—P. 56.

-familiar
discussió

fins i tot ens negara. que ens bi moguern
,tant penosament. Al somni actiu de la pe_
dra dl és insensible com una altra pedra.

de la presencia
Vol.

tant

otorgar

-

conversa, i l'amistat de

—

(1)

cosa

sense

que la fi se'n _esfuma als

ché sol dalle tue ciglia
dip.ende .ogni virlute,
onor, vita e salute,
c'all'alma grave ognor chiarb rivela
guante "talare, e'l del n'asconde e cela.

Tot

sobre'ls cOmodes riells de
seu viure
la
f?Jrmula i fa dugues coses distintes de la
seva imatg-e---si és que la porta adins
el

Beneida la Ciutat qui té amples passeigs
ulls, amb arbres
onejants i verds en mudes reng-leres per

Amor cosí mí llene
né viwi che aliro branzi,

cumpleix el seu
.deure s-ense que ningú se'n adoni, perque
no
dóna rnotiu a que ningú parli d'ell»
«I en els Italians
refereix Pastor a
la Poca .estona —no es troba res mitjá,
ni el bé, ni el mal; peró el bé preval
tant

amiga

'ble

els

vici í la immaralitat fan gran

de memorables lletres

quesa de Pescara, poetessa

perxó en els rnoments 'hist5rics
pobles es troba descrit princi
palment el mal : la virtut segueix els seus
tranquils i callats corriols, mentres que el
'de

menes

de fa
trals úns, altres senyors rics, pares
deixat
ras
ciutadans,
han
milia i pacífics
com
i
relig,iositat
moralitat
tre de tant alta

ne compendrem en plenitut el
pro
espectacle.
Peró la possessió ens en será
fús
islura.ment disputada. 1.'borne qui abancIóna

nos-altres

rnovent-nos

com

dins

una

dins la joia
inacabable

tothora ella mateixa i diversa.

carrera

qui té una muntanya
qui immutablement la vetlla Queda
no
li deixará perdre el gust de l'ingenuitat; i cada tarda la provará amb el desig
de renovació quan el sol s'hi arnagui darre
Beneida la 'Ciutat

veina

e

la Clutat

ra.

la

A

josep M.a

de

Sagarra

I de dalt de la muntanya

peus,

derosament i fa
,_

aguda •en

ens

penetra

nosaltres la

po
ne

cessitat del gest. Si ens.decantem sovint al

plaer llarg i
ment

ja fet

i rica el

avar

tant

nostre

sang nostra

ens

de decorar

viure, el

traut

imposará

subtil

ciutadá,

que animem

nostra decoració en moviment. I el vol
drem ample i noble, i també una mica som
piador, aixís secretament com: ho és la Ciu
tat, 1 també com' ella regulat al fons de tot.
Les quotidianes corrdes se:in esquerpes a la
furia dionisfaca : rnés aviat una imatge in
terior governa incessantment cada esperit
dins la magnífica soperbia 'de ser tot sol amb
ún rnateix, i ser ún mateix ignorat en alió

la

séu que més ama,

com

bastant-se ún

a

sí

mateix

mig de l'incomptable companyía
de les muniors. Peró de tant en tant, la for
ça de l'adhesivimat obra contrariament i me
na la irnatge a revelar-se en gest,
espontani,
pero donat en esforç, perque l'aire de la
en

Ciutat és

molt dens

i fa lenta i difícil

tota

espontaneitat. Gracies si quan la imatge és
bella, l'esforç pot velar-se amablement sota
de un inacabable somriure. Tal vegada ales
hores la Ciutat, egoísta del séu tráfec, mira
rá una mica la -nostra g,entilesa. Que si l'an

gunia del gest contreu la riostra
pie de dolor, massa convençuda
ser

boca

en

un

está ella de

única per necessitar del qui

no

sab ni

ser-li amable.
r

La

Ciutat será, nostra, perque solament

als nostres

pregón fantaseig
cada ún deis pinacles qui

amb el séu

puant

La presencia de la Ciutat

miraren:

estant

Ciutat total i Oferta

nostra

en

tras
es

re

munta.

I beneida la Ciutat

recordança

porta la

altres homes qui s'hi
si té

un

eterna

port i la

mar

qui

té

d'altres

mouen,

un

rqui

riu

ces

amb

ciutats

i més encara

infinita eallá

com una

necessitat de inauietut ! La

nau

tra

de riqueses, i la nau gue
deis qui viatgen i .dels qui ço
rren l'aventura; ,els honres de mar, ferms ea•
el llur pá,s corn si fossiri senyors del ira
destí; el sol qui cada matinada surgeix allá
baix lluny dins la mar i aui en 'el séu pire
cuit no deixará la Ciutat m'al de sóta ,séu.;
la malenconía deis comiats i deis retorns,
que l'amistat s'hi escampa en dolça mú

ficadora

prenys

rrera, i la

nau

sica de plors i cada cós s'apreta

a

l'escalf

•
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de l'altre cós desesperadarnent; i els hon-ies
de l'immens ideal que ni ells rnateixos mai

l'explicar-len, qui

se

s'hi

asseuen

per moure

el llur esperit arnb l'adelerarnent deis anan.ts
i vinents, i amb el domat dancar de les ai
gues folles del sol vermell, o tristes de la

rodona i indiferent a tot afany,
ami ,e1 traut ignorat de les terres d'enllá

lluna sola i

,ells volaríen si fossin com una vela
blanca i oberta per donar-se a l'albir del
vent fortunal.

-a

on

695

oblidat de sí mateix; i beheida la nit

ca

Ciutat,

sobre la

si ella sab

dia i deixa nuarnent despendre's el séu som
ni pregón per que la en amem encara més;
i fa

que

a

dalt del
per

cel

la qual

reveure

enderná obrarem
fins al

ignorávem,
dignitat, tot

estrella que

una

amb

amb

anhel més

un

i

gran

.Un bajá., havent-se trobat amb un
arnic seu, Ii digué: «Vaig sentir dir que
t'havíes mort.» 1 corn aquest li respon
gués: «Dones ja veus que encara sóc
viu», replica totduna: «Qui mho digné.
cm rnereix rnolt més crédit que tu.»

RIBA-BRACONS

c.

I beneit el dia sobre la

tPnir

el gest

beln pie

Ciutat, si ella sab
de noble vida i una mi

18-XII-1913.

bajá, qui aprengué

Un

que el corb viu
merca ún i el
criava per tal de fer Ja prova.
més de dos cents anys,

ne

Un bajá, trobant se mancat de dine-rs,
vengué eis séus Ilibres I en una Iletra,
deja així al seu pare: «Alegrem-nos, pa
re, que els llibres ja em mantenen.»

Un bajá, com vegés darnunt del riu
una barca rublerta de blat i rnolt carre

gada, digué:
s'enfonsara

«Per poc que creixi el

riu,

»

bajá

Un

cornaná a un arg-enter que li
Ilantia. I havent-li preguntat
aquest de quant la faría, respongué:
«Com per a vuit homes-»

.fés

«Perqué
per

nienjes?»

no

sembli que

no

menjar.»

I

ell-respongué:

Un bajá., nedant, per poc
Aleshores jurá no entrar més
fins que sabés de nadar.

bajá.,

Un

vía apres

al

a

s'ofeg-a.
l'aigua

«Desitjo

acusat

bajá,

qui

cá havía rnossegat
la rná, deja així: «Si m'a

el dit gros.de
gafa el vestit me

un

Pesquinça.»

Un bajá "feia un viatge per mar i, ha
vent esclatat un fort temporal, sentí que
els séus esclaus sornicaven: «No ploreu,

digué,

tots

us

bajans feien

Dos

perque en el meu testament
dono la Ilibertat »

a

bajá, qui estava maialt, tingué ga
i, corn ningú u deja que fes hora de
dinar, malfiant-se, maná que li portes
sin el rellotge de sol.

camí

plegats.

1

dig-ué a Paltre,
seli déu
mort el gall a aquesta gallina.»
—

—

bajá,

eixint-li un a
esclau que

digné: «Aquell
dre

sq-ia

corn

vegés una gallina negra, «Ger

ún d'ells

A un

Un bajá, al veure la Huna, pregunta
al séu pare si en les altres ciuta.ts hi ha
vía l'unes com. aquella.

haver

l'encontre,
em vas

Un

java.

bajá.,

convidat a un festí, no men
Un deis comensals li pregunta:

un

eunuc

dena, pregunta

si
la seva rnuller. I corn se li respon7
gué que els eunucs no en poden tenir
de -multer, «Doncs.„
digué,
será la
era

•

—

seva

filia.»

A Abdera entra un ase dins de un
sense que hom ho vegés, i vessa
l'oli amb que s'untaven els iluitadors.
Al saber-ho, se reuniren eis abderitans;
trarneteren per tots els ases de la pobla
ció, els apiegaren dins aquell lloc i, com
a mida de- seguretat,
assotaren en pre
sencia d'ells l'a.se delinqüent.

Ji

ven
Traducció

»«Pels déus—contesta,—
ésser amb mí mai 'va fer

mort

.rnentres

va

del

g-rec

per

IL.

SEGALÁ

semblant cosa!»
-A

bajá, qui havía tingut

un fill de
li aconsellava el. séu pare
que mates la criatura. 1 dl u replica.;
«Soterra primer els teus fills, si vols
acon.sella.r-me que mati el rneu!»
una

un

esclava,

-

Un

na;

veient que
una

g-imnás,
má,

a

arrib

enraonava

del molt que ha
Atenes, escrivía d'allí estant

trobis

et

.d'Abdera,

Un

que a la nieva tor
de un_deis crims.
qui es puneixen amb pena de mort, per
tal que vegis quín orador cm se fet.»

nada

-

a

va.ntant-se

pare:

seu

Un de Cumes, venía niel. I com algú
s'a.tancés a probar-la i Ii digués que era
moit bona. «Oh sí, --,digué; -si no m'hi
llagues caigut .una rata, no la vendría
pa.s.»

només he vingut

una

Un

els

«?Per qué

Un de Cumes esta.va nedant quan co
mençá. de ploure; i, per tal de no mu
liar-se, se tira a fons.

FIlagtí

elos de 1-Berocles

está tot sol.»

anáva

de la nit.

retorn

bajá.,

volent agafar una rata que li
rosegava eis ilibres, s'assegué a les fos
ques i es posa a manjar carn.

Un

A un bajá. li preguntaren si el cavan
que venía era poruc. «No-, per la salva

Biblioteca "Illes d'Or"
La més selecta de Tes

1

Biblioteques literaries

pta. el volum

Les' illes3 d'Or.—de F. Mistral (trad. Ma
ría Antonia Salvá).
Vida al

112

.

Per Joa-n.

scímnis.-- Der. Guerau de Liost.
Se troben de
Editor i llibrer,
nistra.ció.

venda

la Casa Luis Gíli
i a nostra Adrai;

a

Clarís, 82,

s

1
MIEtr...y211-

Garantía Qbsokt

en

a

A un bajá, qui se`n
de viatge,
el seu amic Ii teu aquesta comanda: «Et
prec que`rn compris ?os esclaus de
quinze anys.» 1 ell Ji contesta: ((Si no
en
pagues trobar dos de quinze, te'n
mercaría ún de trenta.»

volt de cantonada descobrim

un

pare,—contesta,—perque

ció del meu
l'estable

del séu

reposar

1=1/

tots els

1"119.1_ kitg

objetes

•

Z/1-

:3 0

Economía

en

els pneas
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4,1>e,rt
La Espanga

torna

a

estar

ve-

de moda

entre

nosaltres. Aquí mateix- M. Francis Charmes
s'alegrava; l'altre dia, de l'intimitat resta
blerta o refermada entrels governs de les
dugues nacions. Literariament, podem tam
bé alegrar-nos d'aquesta curiositat simpá
tica, que a alg-uns de noSaltres ens Mena vers

Posat ferm en les penes i treballs, el séu
desinteres, i també per una dignitat exter

Espa,nyes
cosa

na,

que de

altra banda coneixen.malament. Hugo atri
buía

a

Goethe «Els Bandolers» -de Schiller,

—potser 'ho feia expressament
part Vigny i Sainte Beuve, que

xifrar

una-

Posant

podíen

página d'angléS, Gérard

de

des

Ner

que sabía l'alemany, només han vist la
literatura anglesa i alenranya a través de

val,

-

les

coses

i la g-,ent

d'Espanya. L'imaginació

francesa ha trobat sempre
els costurris espanyols
fins m'atreviría

d'.a.quest

a

un

en

la literatura

tónic saludable.

dir que tenith necessi

excitant. No és-

d'avui
que ens hem acostumat a pendre el- camí de
«olerá les monts». Perie>dicament la- litera
tura ha anat a exaltar-se o retrobar el sen
tif 'de a.quell que es va dir segle XVII «la;
belle nature» al país de Velásquez, del Cid i
de Santa Teresa. La mateixa ulriag-uesa del
tat

pas

cosa

traduccions i comentaris. No hí há dubte,
que ignorarien de la. mateixa manera les
literatures del Migdía. Peró l'aire del país
els era familiar. Hi havien viatjat i romás
llargament. L'estirn.aren i l'admiraren. Es
pontaniament, llurs meditacions
maníes

poetiques

noblesa-d'actitut,

una

que

la bella rudesa de la- virtut

septentrionals,

les literatures

a

1913

o

llurs har

hi trabaren el medi apro

piatat. 1 no en vejen gairebé d'altre per
llurs corités i drames. La passió i la belle
sa, corrí- ells, la concevíen, devíen anar ves
tides a l'espanyola, o a l'italiana, i espan
dir-se en les solituts "de la sierra, "en l'es
plendor de un palau de Venezia o de Tos

em

recordara

romana.

Aquestes qualitats, com totes les carac
terístiques del temperament nacional es
panyol, encara-ressortíen més als meus ulls,
terrer tant
barrejat de l'Africa
-en aquest
El contrast els donava

del Nort.
que jo

_no

he trobat

'després

a-

relleu

un

la

Penín

el mateix gran. En el nou desern
en
barcáment de Valencia, d'Alacant o d'Al
bacete, jo conternplava els senyals intactas
de un tipus etnic, que s'oposava francament
al del "Francés, de FItaliá, o del Maltés, i
sula

qual jo podía seguir les deforrnacions
o--les degradacions insensibles en el colono
,espaiíol nascut a Africa i adaptat al séu
nou medi. L'activitat d'aquest pOle trans
del

.

plantat, í que

patria,

en]:

encara

somniava amb la

semblar

seva

inte
ressant a contemplar, que jo oblidava de
pressa la fantasía moresca i tota la color
cop de Sol poltic,-que rebem alia baix, ens
local, estimada pel-s nostres romántics-.
fa bé. A nosaltres, vinyeters de país pla,
Jo vaig escriure «Le sank des Paces».
un vas de vi:moscatell begut sobre la taula
Per la primera vegada., en la
jo
de la més baixa taberna, descobreix de cop
Cana.
posava a la vista l'Africa, lliurada a la con
un m:ón d'encántaments.
Més fresc -encara, després del .període de
currencia de les races mediterránies, com
Notem aquest fet. A les époques_d'aclapa
depressió que Va succeir al naturalisme,
un país llatí. Jo em
deia que-, per un es
rament literari, ens repleg-uem sobre nos
quan várem sentir la- necessitat_ de rentar
p-erit despres del dilettantism:e, no hi ha
altres mateixos, sobre els nostres costums,
nos
de un prosaisrne groller, i, com es din,
vía espectacle més emocionant que aaues
nostres tradicions i nostres paisatges. A
de restaurar la -noció de l'individu, poc
ta concurrencia i que, d'altra part, era aixó
aquesta epoca., es celebra l'«Ile cle„Frarice». menys que ofegada per l'escala de Zo
que ocupava tot el davant de l'escena. Cer
Es fan esforços per erialtir les gracies ancil=
la—de l'individu voluntari, actiu i apassio7
tamenf,- jo no nego pas que no hi hagi.
lanes í martificades deis Postres llocs més
nat,—fou tarnbé a l'altra banda de les mun
sempre materia per les rnés brillants va
humils. Es pinta de una manera brillant els -tan-yes- on nosaltres várem a-dreçar -els nos
riacions,
sobre les visions árabes o mores
episodis monertons o agençats de la vida de
tres esguards. De la nrateixa manera que
ques,
sobre
tot ço que Mor. en l'Islam Afri
provincies. Es també el ternps que la bona
'Víctor Cousin va, anar cap a I"Alémanya a
cá.
1
jo
no
nego pas -que la- vida actual
recomanació per un llibre es el ser .«bien
fer un non arreplec de idees, nosaltres vá
deis
nostres indígenes, amb tots els séus
parisien». Es cerquen í es regiren docu
rem anar a Espanya a fer_ un nou,aplec de
-conflictes dolorosos, no ofereixi bells mo
ments: El lirisme decau en sentimentalisme.
color i d'energía. M. Maurice:Barres, do
tius -literaris. Per?) jo sostinc que els nos
Els pactes de intimitat refloreixen. Al con
satisfacció a -aquedía necessitat, si pot
tres, .els del nostre poble i de la nostrá
trari, a les epoques de renovació, de fuga i dir-se,
nacional. Jo cm record() arnb qui
raça, deuen passar endavant. En fi, s'ém
d' energía creadores, de g-,rans il-lusions,
na delicia váremllegir, cap al 1893, el séu
permeterá recalcar que, si- bon. nombre deis
nosaltres ens adelantem a passar les nostres
«Amateur d'dmes», aquest llibret tant gran
nostres novel-listes s'han decidit a conside
fronteres. I és sempre cap al IVIigdía que --de conseq.üencies literaríes i que,
entre al
rar els árabs no com a fig-urants de fan
nosaltres caminem, cap a l'Espanya i cap
gunes preciositatá de forma i de sentiment,
tasía, sinó corn a sers soCials; tenint ne
a l'Italia, corn les terres eleg-ides de la pas
renová la gran tradició clássica del lliure
cessitats, aspiracions de les quals convé
sió i de la bellesa. El Nord no val res pel
canvi intel-lectual per dalt deis Pirineus.
pendre esment, ho -cleuen pot Ser al meu
nostre temperament. Després de una breu
exemple. Han estudiat Párab de la mateixa
.excursió per les b:oires, tornern ben depres
manera
que jo havía estudia.t l'Espanyol,
sa al Sol i al somriure
del 2vIediterrani.
l'Italiá,
el Frances, tots els nostres llatins
La nostra primera renaixença—l'anterior
Peró, ja, la Espanya viva era davant deis
de
Africa.
á Ronsard—és quasibé tata italiana. Cor
meus ulls.
Jo habitava l'.Algeria, i, desse
neille i els seus contemporanis són de bon
guida,, en aquesta barreja de pobles medi
LouIS BERTRAND
grat espanyols. En els romántics sobre tót,
terranis ,que es disputen el fruit de la con
aquesta predilecció és manifesta. Sobre tot
questa francesa, l'Espanyol cm- cridá l'aten
(Acabará).
el que s'hagi pogut creure, deuen ben poca
ció per .la seva esquerpesa al guany, el Séu
va

una

cosa

tant

.

.-

,

-

•

-

*

I

*

Cada tarda Té-cuculí,

(-1

a

3

-1-3?

Rambla dels

Eetwils, Elba.

8

Wij

la solida deis )-eatres

maná desd

Zaild més &legará de Barceliema

per

bancatets

esis,etes

..unchs
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traguen ale tribual! Ja sóc eamí de la Si
beria!
CHI, ESTA
diners.

da,

c'21.1e actec'
CO ntinua Qió)
07‘.1E
La mateixa cambra

§J,Rer
a

casa

del Batlle.

JUTGE (apart)
perdut, perdut.

Nik.alalY Gnoi

.

abandonéssiu pas, si
pare!
No, Amnios Fiodoro

no

ens

guen el nostre
vitx!
„I CTS —Deixeu-me tranquil,
senyors. (Se
sent caminar i
estossegar dins la cambra de
.

ESCENA I
Entren amb gran precaució, gairebé de
puntetes: El Jutge, el Curador de ?'hospital,

Correus, ?'Inspector d'escotes, Bob
txinski i Dobtxinski, en uniforme de gran
gala. Tota, Za escena és parla,da a mitja ven.
el

Cap

de

JÚTGE (col*locant-los tots clrets en mig
cercle).—Per Déu, senyors, cuiteu a posar
vos en
mig-cercle, i ordre abans que tot!
Carena de no desplanre-li: cada dia va a
Palau i fa el que vol del Concell d'Estat.
Arrangeu-vos en ordre de batalla, sí, sí, cap
altre remei, en ordre de batalla! Vos (a Bob
txinski), Pietr Ivanovitx, en aq_uest :Une, i
Vos (a Dobtxinski), aquí de centinella. (Ele
dos Piotr Ivanovitxos cuitan de puntetes ale

•

?loes senyalats.)

CURADOR DE L'HOSPITAL.—Cora volgueu,
Amnios Fiodorovitx, per.) haurfem de fer un
eop de cap.

-

JUTGE.—I que, velara?
CURADOR, DE L'HOSPITAL.—IraSSa h0 sabeu
que vui dir.
JUTGE•—Untar-li la má?
CURADOR DE L'HOSPITAL.—Veiert, sí, per
exemple untar-li la rilá.
JUTGE.—Es perillós, el diabié l'enaportil
Fará un crit: és horne d'Estat.., Potser en
forma de donatiu, de part de la noblesa, per

qualsevol
CAP

DE

«Vetaquí
ners Que

monument.

Chle,stakov.:,,

porta,

Tots

a

?'hora

s'empentegen i

cigades i

crits

corren

proven de

mig ofegats.)

cap

sortir;

sa,

la
cal

a

L-`110SPITAL.-TingUeU COnh_p
que per corren no us engegui a alguna
banda més 11-any. Escolteu, aquestes histo
ries no és pas així cine es fan dins un Estat
ben governat. Per qu_é ara venim aquí cona
tot un esqu_adró? Millor fóra presentar-se de
a t'in, 1 cense testimonis fer... ter aixé que
cal,—que ni les orelles ho sentin! Aixís és
com es fa dins una societat ben ordenada!
Dones au, Vos, Anam.os Fiodorovítx, comen
ceu el primer.
JUTGE.—Millor que comencen Vos! Dins
la vostra, institució lcillustre visitant va
menjar-hi un reos de pa.
CURADOR DE L'HOSPITAL --Millor será que
ho faei Luka Lukitx, com a educador dé la

i el

vaig

Chlestakov. El

CAP

Apart).—Déu meu! No sé
Com si tingués brasas sota meu.

DE L'E.OSPTTAL.—Sí, Aremos Fio
llevat de Vos no tenim nin.gú.
Vos, amb cada paraula com si Cieeró se us
en.volés de la llengua.
JUTGE.—SÍ, sí, Ciceró! Ara velen quina
Pensada! Si alguna veg,ada mche deixat en
tusiasmar, parla,nt de gogos llebrers o -de

gogos con.illers...

CHLES'PAKOV.—Qu.é

DE

de.

un

Cap

de

correus

entra re
amb la met

l'honor de presen
1 conseller de Cort

CORREUS-- Tinc

Cap
Xpekin.
tar-me:

de

correas

CHT EST.AKOV.
Ah, ben.vingut! Amo la
agradable companyía.1Seieu. Vivín sempre
aquí?
CAP DE CORREUS —Si, Excelsiencia.
CHLESTAKOV.
Er_n_ plan aquesta, patita,
ciutat. Es ciar que no és rnolt populosa—perb
—

hi fa -pas res.
No és pas cap capital. No
és veritat que no és cap capital?
CAP DE CORREUS.—.A.beOlUtaMent veritat,

Ev-celeleneia.

CrLyS'PAKOV.—NOMée dins la capital exis
teix el bon té—i no aquests ánecs
provine
ela,ns No éz aquesta la vostra
opinió, veritat?
CAP Dr. con-aszus —Veritat,

(Apart).

Al menys

mica el pu,ny
pas on se-el

tenía dins la má?

JUTGE (t.0?•bant-Se i caient-11 ele bitllets so
bre'l trespoZ) —Rés, senyor.
CHLESTAKOV.—C6M, rbe? Bé veig que us
han eaigut diners de la irá.
JUTGE (tremolant de tot el as).— O no... no
rés, senyor! (Apart.) Ai, Déu. meu! Ja m'en

Excel-lencia.

no

gunta.

CHLESPAROV-

reueme'n.

'CURADOR

Aquest Jutge

dreçant se, en Uflif01172, de gala,
aguantantl'espasí per sota.

és orgullós. De tot pre

1 no obstant eonfesseu que
ciutat petita es pot també viure
una
vida feli g.

ser

trienis he estat proposa,t
per l'ordre de Vladimir, de qua,rta elasse,
amb aprobació dele superiors. (Apart.)1 ele
diners són dins del pnany i rae'l blaeixen.
CHLESTÁKOV.—Ah, Pordre de Vladimir me
plau. Velen, l'ordre de Santa Agua ja no am

dorovit3r,

riostra!

ESCENT.A IV

Així edil el

en

plaga és

la

no

tres

clos.

ordre?.

bou home!

bo

joventut.
INSPECTOR D<ESCOLES ---Jo no pue, no pue,
senyors! Confesso que sóc ta,nt ben educat,
que aixís que COMeng0 d'en.raonar amb una
Persona de categoría un grau més alta que
jO, totseguit l'anima, se m'esmuny 1 la llen
gua com sí secna envesqués dins el fang. No,
senyors, allibereu-rae`n, os ho pree, allibe

plan tant.
JUTGE (avanaant de mica

per la

devoeió als supe
miraré de meréixer... (S'aixeca de la
meya

CI-IWSTAKOV (sol).

No,

ele
git de la riostra noblesa per tres anys, 1 he
vingut exereint el cárree fine ara.
CHLESTAKOV.—I de un cárrec lucratiu el
de Jutge?

JUTGE —Per

.

la

forces,

poques

nieves

JUTGE (inclinan?-se i anant-se'n, apart).—

Sí,

Jutge

16

les

diligencia i

—

sol.

pree,

JUTGE.—D'ençá de l'any

totes

JUTGE.—Volia, dir, si donáveu cap ordre
al jutjat d'aquest districte?
as,ses
CHLESTAKOVPer qué? No el neeessito
per rés; no, .per res. Us regracío profunda

JUTGE (entrant i aturcint-se, apart).— Déu.
re-en, Déu meu! tren-me arab bé dcaquest
pás; ele Ésenolls:: se'ra seguen. (Fort, red,re
pant se iainb la ma aguantant l'espasí
per
sóta.) Tina 1.honor de presentar-me: Jatge
d'aquest Jutjat 1 assessor de eolelegis LiaP

CHLESTAKOV.—Us
Jutge d'aquí?

an3.b

us prec, qué díeul Sauce aixo
honor per mí... No cal dir, que

CuLrSPAKOV.—QUÍna

ESCENA III

Chlestakov

ostia

ment.

tant mal conservada Que no es
pogués...
no ho sé, per?) aquesta vida
ere
plan de
de bo.

te

llest,

es redrega i es qua-ira
militarment.)
No goso en_utja,r-vos més amb la nieva
pre
senda Don.eu cap ordre?

—

DE

massa

cadira,

CORREPS.-0 bé dir, per exemPle:

CURADOR

ja és

riors

CHLESTAKOV (col, arnb ulls d'-haver dormit
massa.
Sembla que he roncat decorosa
ment. Dcón se'ls haurán
tret aquests mata
lassos i coixinaços? Fins 1 tot n'he suat. Ere
sembla que ahir cm van tirar alguna
cosa a
resmorzar, que encara, el cap me'n roda.
Veig que aquí ún pot pasear molt
dolOment
el temps Amo Phospitalitat, i ho
confesso,
cm plan que m'acullin afables
de bon cor
no per interés. 1 la fila del Batlle
no- de pa,s
lletja del tot, i també la mama no és pas

per corren han vin.gut aquests di
sabem de quí són.»

tot

estant._

meya

ESCENA TI

no

Ja está

JUTGE.—Ah,

VE U D 'E BoBTxua/Oi, Piotr Ivanovitx,
Plotr Ivanovitx,•nacheu trepitjat el peu!
VE-U DEL CURADOR DE L HOSPITAL.— Peró,
senyors, no ere deixeu morir sense confes
sió,— entre tots m'esclarea!
(So senten encara algun,es
excla,macions
ail uf! oil Per fi, i tots a
empentes, eón
fóra i,la °cimbra queda buida.)

Chlestakov,

els dine?..9).— Sí, són

CHL7STAROV.—Sabeti? Preetell-Mele.
JUTG m:(pr ecip itant- s e) Certara.ent, certa
ment... amb m.olt de gust.
(Apart.) Coratge,
més coratge! Salven-me, Santa Mare de Déu.
CHLRSTAKOV.
Sabeu, pe: camí n'he des
pés molts: que ara aixé, que ara alió..
Apart de tot, totsegnit us els remetré de ca

TOTS (estrenyent-se-li a Ventorn)
—No, no
pee solaraent de gogos, peró
també de la to
rre de Babel ne
pararleu taula No, An1/13.0S

Fiodorovitx,

(recollint

RON'.

en

-

-

una

-.CAP

DE

CORRES.- Ben eert,

CHELSTAKOV.

Perque,

—

EKCei'lenCia

ara

dignen-me,

QUe és aixi.) que
necessitein.? Necessitem no
més que ens estimín bé,
que ens araba sin
cerament,—no és veritat?

CAP

DE

CORREUS.—MOit jUet, EXCePlend.a.
que rae'n
tingueu la rnateixa oránió que alegro,
jo. Es
clar que dirán de
mí que sóc estrany, peró
-Une aquesta mena de
carácter... (Alirant-lo
dins els ulls, clzu apart.) 1
si provéssim al
gún petit maulleu
d'aquest Cap de correas?
(Fort). Qufna admirable
historia m`ha pas
sat: pel camí
he despés tots els meus diners.
No pod.rfen
preslar-me tres eents rabies?
CAP DR
cORnEUS.—I perqué no? Ho miraré
com la

CHLESTAKOV.—Confesso
que

felicitat més gran. Velen,
el meu

con

estic

er

us

ho:pree.

disposat

a ser

sóc molt regonegu.t.

.1

els

he confesso, odio temibleraent privar
per que altrament? No
me de r?,:as viatjan.t; i
és veritat?
I

jo,

CAP

DE

CORRKPS.

mena

Tv'eritat, Excel-lencia.

—

enutjar-vos m.és amb la meya presencia.
CECLESTAKOV —Adeu.ssiau.•
INspCioR D' KSCOLES, (se'n va gaireW cor
rents; apart).—.Aí gracies a Déa-1.1 Potser no
revisara les classes:!
ESCENA VI

ESCENA V

Chlestakov i el Curador de ?'Hospital, qui
entra redregant-se i a9n5 /a má aguq,ntant
Vespasí, per sota.

Chlestakov. L'Inspector d'escoles. que li
fan passar la porta gairebé de una ernpenta.
Darrera dcell, se sent una ven que din gaire

«Que tanta angunia!»
INSPECTOR D'ESCOLES, (redrecy,Int-se amb
tremolor i amb la ria aguantant 1' espasí per
bé

Tino l'honor
CURADOR DE L'HOSPITAL.
de presentar-me: Curador de l'Hospital,
Conceller de Cort Zemlianika..
CanEssra&Kov_—Bon día, us prec que seien,
CURADOR. DE L'HOSPITAL.—Vaig tenir l'ho

d-acompanyarsvus 1 rebrecus personal
rnent dirs l'institut encoraanat a la meya
administració.
CHL,7STAKOV.—Ah, sí! ara m.'en record°.
Era vé'n regalar arnb un esmorzar farnós.

Ah, benvingut! Seieu,
CHL:-STAKOV.
seieul No aceptarle-ti una eigarreta? (Li en
all(Lrga una).

-

—

nor

INSPECTOR DESCOLES, (apart,
Ara vejen! aquesta si que no me la esperava.

raccepto?

a

patria.
Confesso que és el raeu
CHLESPAROV.
cantó feble,—amo la bona cuina. Dignen me,
proa, em sembla com si d'a,hir ençá ha
us
g.-uéssiu crescut una mica, 61?
Pot molt ben
CURADOZ DE L -HOSPITAL.
Puc dir de mí, Que no
ser. (Un breu

dela).

CHLESTAKOV.—Bé, Poden reportar-ho fins
agradós En les es_
tones d'avorrimemt amo llegir alguna cosa

per escrit. Era serit molt

qne'm d.íverteixio. El vostre n0121, que sem_
pre me•n oblido?
CfJUADO'rl, DE L'HOSPITAL.—Zeralianika.
CHLESTAKOV.
Ah, sí! Zemlian.ika, 1 clli,
dignen-me, us prec, teniu infants?
CURADOR DE L'HOSPITAL.—Per servir-vos,cine; 1 dos ja són grandets.
Ah, ja SÓL. gra,ndets! I
CHLPSTAKOV.
cóna... eón). ells
CURADOR DE L'HOSPITAL —AiXtb éS, no ou
se,rvit de preguntar, cóm se diu_en?
—

—

CHLPSTAKOV.—Sí,

córn

se

diuen?

CURADOR DE L'HOSPITAL.-- Nicola-a, Iva,n,
Elisabet, Maria i Perpetua.
CHLESTAKOV.—MOir, bé!
CURADOlt DE L'UCSPITAL.—No goso carre
ga.r.vos més amb la meya presencia, robar
preciós consagrat a delires
vos el tem.ps
•

i fa

san.ts...

com

per

anar-se`n),
No, no

(acompanyanIslo).

CHLESTAKOV

—

carregueu pas gens. Tot sén histories molt
divertidos aixó Que na'heu contat Us prec,
una altra veg-ada... us die, que era diverteix
molt. (Retorna i obrint ?aporta el crida). Ei,
Vos! córa usa.. semprs oblido quin és el vos
tre

nona

1 el

patera.
L'HOSP/TAL.—Artemi Filippo

nom

Cus.Anoa

DE

vitx.

—

INSPECTOR D'ESCOL-1S, prora d'encendre
tot trernala
CHLESTAKOV.—Peró no per aQuest cap!
INSPECTOR D'ESCJL1,7.S, d'angUnia U cau la
cigarreta, escup i es gira a un cantó i altre,
esrnape,rdut. Apart). El diable s'ho emporti
tot! Msha perdut la rnaleida timides-.a,!
Que no
són gaire
C nassuak-rrov.—Veig,
amic de les cig-a„rretes Jo, confesso Que són
el meu cantó feble.—Veien, en aixa que fa
al sexe femení, tampoc puc ser-hl indiferent,
Com Vos? Que tal us planen rn_és,--brum.es o

en" planyo gens 1_ m'ofereixo devotament al
bé comú_ (A-tanga una mica más la sera cc,(Zara i parla baíxet). Aquí teniu el Cap de
correas que no fa absolu.tamen.t r.s; tots els
n.egocis Eón en gran desordre; els paquets
volgueu Vos -mateix inspec
eón retin
cionar-hol 1 el jatge també, aQu.est Qlli tOt
just era aquí abans Que jo entrésa només
cuida que de e,açar les liebres, 1 é ele goços
dins el local del jutjat, 1 la seva, conducta, si
us he de ser franc—és ciar, que per bé de la
patria he de ser-vos-en, per n'As parent
ami° Que dl me sigui,—la seva conducta és
la més blasmable del món. ul ha aquí un
tal Dobtxinski, propietari, el Que hen esta,t
servit de vettre; dones bé, tasnt aviat com

rosses?

INSPEC ron. 13' k_SCOL.P S,
pot dir

9not
CEILESIAKOV.
No,

está tlint

confús que

un

—

dignen

fran_cament:

brunee o rosses?
INSPECTOR, DESCOLES,—No goso

decidir

eiraEsTA.Kov.--No, no, no us esquiven!
Vull de tetes rn.aneres conéixe'us el g.:11st.
INSPECTOR, D' ESCOLP:S.—Effl. pendré la lii
bertat de ter-vos assaber... (Apeirt ) Ni jo sé
em

dic.

rés, ja
dóna, us

aquest Dobtx-inski surt de
tenia el jutge de sessió amb la seva
puc jurar la cosa... No us cal més que mirar
els infants: cap ni es retira a Dobtyinsiz-1,
Peró tots fins la nena petita, són retrate vi
-Vente del jutge.
CHLESTAKOV.
Ara que sento! Mai m'II°
hauría pensat den.
casa

me...

Que

Estic tothora
Cu-RADon. DE L'HO'PITAL.
pnnt de consagrar me al se,rvei de la
—

Preneu, preneu, és una
CHLESTAKOV.
bona cicrarretas Es ciar que no corsa a Peters
burgo Allí, senyor raen, jo farna.va cig-arre
des
tes de vinticine ru_bles el cent -que ún
Prés F_-;e'n besa la má, en acabant de fumar
les. Aquí tenía loe, aipeu. (L?dóna una can

1913

CURAD01; DE L'UOSPITAL. -Aquí te,niu tara
bé l'inspector de les escoles... No sé corn el
govern ha arribat a fiar-li un cárrec d'aques
ta mena; és pitjor que un jacobí, i inspira
als infants regles de tant mala tendencia,
que fóra difícil només expressar-ne la idea.
Si he manen "U.S /10 reportaré tot per escrit?

---

sota. -Tin_c l'hon.or de presentar-me: Ins
pector d'escoles, conseller titular Chlopov.

el

tres

amb la,
INSPECTOR D'ESCOLES, (redr,ca-ntst,,i
goso
No
pe,r
sota).
rná aguantant

gent.

no

1Jodrícu prestar-me

rabies?
INSPECTOR D'ESCOL1,$, (tren la seva bossa.
Apart). —Brava cosa si ara no en tenía! N'hi
han, n'hi han! (Li allarga, trenzolant els bit
ll-ts.)
CLvSTAKOV.—UE reg.-„racío burnilmefli

i es redreça amb la rae& aguantant
l'espasí per sota) No goce enutjar-vos més
amb la meya presencia. No fareu cap ob
servaeió sobrecl serve,i de correrla?
CHLESTAKOV.—No, de cap manera. (El Cap
SUrt. ChleStakOV, enes
de COn'eUF:
nen,t una cigarreta, sol. EJ Cap de correas,
serabla, és també ua bon home; al menys
servicial 'no és. Ern plan aquesta mena de

L'accepto o

diners. No

cents.

(S' aí,xeca

no

20 Desembre
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per

—

CHLFSTAKOV.—Ah, Ah! No volea dir-ho.
151.hi jugo, que alguna petita brnneta ja us
ha clavat un clauet. Con.fesseu-ho, clavat
reblat, el?
INSPOTOR D'ESCOLI',S, calla.
CHLESTAKOV
ah! Us hi

CHL-RsTAK.ov.—Sigueu amable, Artemi
linpovitx. Mclaa pass,at

una

meravellosa hias

camí he despés tots eis meus dí
ners. No tindrIeupas alguns diners per pres
tar-me, per exemple, Qu.atre cents rabies?
CURADOR DE L'HOSPITAL.—Ja he cree.
CaLEsmaxov.---Ah, Quin bell atzar. Us re
toda:

pel

eracío humilment.
ESCENA VII

Chlestakov,

Bobtxin.ski i Dobtxiizski

BOBTXINSKI —Tinc l'honor de presentar
veí d'aquesta eintat, Piotr, L11 de Ivan,

me:

Bobtxin ski.
DOWIXINSKI.

Propletarl Piotr, fill de
Dobtxinsizi.
Cagain&szov.—Ah, pere ja us havía vistos.
Em sembla Que Vos aleshores vén caure? I
que cóm us va el na,s?
sKr..— Grades a Déu! No as en in
BOBTX
quieten. Ja s'hi ha fet crosta, ja s'Id ha fet
—

c-rosta.

CHLESTAK0v.—Ja

va

bé si s'hi ha fet cros

v
tornen

rl

ver

parlen?

mell! Ja velen, ja vejen! Peraue no
INSP ECTOR, D'ESCOLES. —Estie tant conf 1./S
Excel. pría... (Apart). Wha venut
la m.aleida llengu_a, ra'ha venut.
CHLESTAKOV.—Confils? Sí, en realitat, dins
els meas ulls hl ha no se Cillé Que dóna tinal
d.esa. A.ls menys jo sé, que cap dóna Dot re
•

Ger.219

.

sistir-los, veritat?
INSPECTOR D-E2COLES.—Bona veritat, Ex
cel

1_nasansov.--Vetaqu1 que cm trobo en
cas ben estrany: nel canal he des-ps tots

un

71.G1

d

ÄLiCAgr---sorort; lokomarada,

11".

Botizaesi Bilagaízerns

CENTRAL:

.P.o-ntarlelia,

20

SUCURSAL: Ronda Saut,Pere, 12
SUCURSAL: Vil:s. Vilá,

20 Desernbre 1913
Me`n alegro... (Subi(amen!: i abrupta). Di
ners no en teniu?
DOBTXINSKI —DinerS? Cóm diners?
CHLKSTAKOV.—Per prestar-me) per exem
ple, mil rubles.
ta-

BOBTXINSKI. —Tanta quantitat per Déu., no
la tine. No la teniu. Vos, Piotr Ivanovitx?
DoBTxrxsxr. —Assobre no la du.c perque els
naeus diners, saben que els tinc depositats a
la caixa comunal d'estalvis.
CHLESTAKOV.—Bé, si no en teniu mil, a les
llores eent.
BOBTXINSKI
egirant dina les bu(.xaques).
Per ventura Vos, .Piotr Ivanovitx, no tenitt
eent rubles? Jo només ne tinc quaranta en
bitllets.
DoBrwsxt (gnirant dins la cartera).—Jo
tino entre tot BOMéS vinticinc ru.bleá.
BOBTXINSKI —Pero cerquen mi I lor, Piotr
Ivanovitx! Jo sé que dins la butxaca dreta
hi tenia un descosit, i potser els diners se us
han ficat pel deseosit... a la dreta
DOBTXINSKI —NO, creieu que pel deseosit
no s'hi ha ficat rés.
CFILESTAEOV.— Bé, és igual. Només ho he
dit per dir-ho. Bé, serán seixanta cine ru
bles... Es igual. (Pren els diners).
DOBTXINSKI.
Gosaría suplicar vos per
una eirearastancia molt delicada?
CHLESTAKOV.—I -qué és?
DOBTXINSKI —Un negoci de una delicadí
ssima natura: el meu fill gran, velen, me va
néixer un xic abatas de jo ser casa,t.
—

•

CHLYSTAKOV.—HOlá!
DOBTXrNSKI.—Aizó, velen, és

un

dir, peró

realitat me va néixer mateix que si fos en
matrimoni, i després jo vaig refermar-ho tot
convenientm.ent pels víncols legals del ma
trimoni. Per tant,-veieu, jo voldría, que ara
ja fos del tot, aixó és, el meu_fill legal, i que
es dignes el mateix nom que jo, Dobuxinski.
CHL STAKOV.—Bé, que se'l digui; ho otore.
en

.DOBI'XINSEI.—Jo

m`hi_asnoinaría, peró

no

és llástim.a amb el cap que té. El bergant és
tal... -promet grans esperances: us contará
de cor diverses histories en versa í si enlloe
Us troba un ganivetet, ja mel teniu totse
guit fabricant un cotxet amb tanta traga,
eran si fos un joe de máns Heusaquí Piotr
Ivanovitx que ho sab ben bé.
BOBTXINSKL--Sf., té 1/11 gran cap.
CLHhSTAKOV —Bé, bé! Me`n ocuparé, en
parlaré.., jo espero... tot aixd es fe..rá,, sí, sí...
(Es gira a Dobtxinski). Vos no tenia també
rés per dir-nae?
BoBTxmssi.—Cert, tine una humiliss'ina

súplica.

CHLESTAKOV--Veiam, veiam,

sobre

qué?

BOBTXLISKI--Us prec de la manera más
humil, que quan tornen_ a Petersburg, di
gneu a les diverses gents emirtents, senadors
alrairalls, que, vetaquí, Excellencia o Al
tesa, a tal i tal cintas hi viu Piotr Ivanovitx
Bobtxinski. Senzillarnent dien:•hí viu Piotr
Ivan.ovitx Bobtxinski.

CHLESTAKOv.-71101t

bé

DonTxinsgr.--Perdoneue que

us

hem enut

jat tanta estona arab la :riostra presencia.
BOBTXINSEL—Perdoneu, que us hem enut
jat tanta estorta amb la n.ostra presencia.
CHLESTAKOV.—No rés que dir-hi,
que dir hl!

M'ha estat

acompanya fiais passat

rés
no
molt agradós. (Zis
la pita).

ESCEN.A. VIII

Clzelestakov,

699
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sol.

CULESTAKOV —Aquí hi han molts fundo.
riaris. No obstant em sembla, que em prenen
per un home d'Estat. De segur que ahir els

vaig tirar una. mica de •pols dina els ulls.
Quina colla de bajans! He d'eseriure-ho
Triapitxkin cte Petersburg: eh l qui escriu
artielets, au que`ls piqui fort amb la ploma
Ei,Ossip,dona`rn paper i tinta! (Ossip Cu el
cap per l‹? porta
,Tot serruit».) 1 cert,
miren que si algú encarta una dent a Tría,•pitxkin aleshores -guarden-vos: per un bou
perdonaría el seu propi pare, i els di
també ele ama. -Apart
aquests
funeionaris eón bona gc-Jnt; šs un leen senyal
de banda crells, que m`han donat a maullen
A propdsit, vull mirar ele diners que tine.
mot

tres cenase del_ cap de correus tres
cenes, sis ceo ts, set cents, vuit cepas-- quín
bitlle.t taus nardós! -vuit cents, non cents...
Oh, oh! pcesen de mil— Ala, ca,pitá, venia,
-ara voldría eneepegar-ves! veíam quí ba.trá

Del ju.tgl-i

quí!
Trad. C. R. B.

•

'Seguirá.)

no

ners

e

El millor Café és el torrefacte de La
Crelia —Carme

(Davant

de

Betlem).

la Premisa.
s

monurn

coda

L

Siguiepdo el sistema de los concursos, el
absurdo sistema de los concursos artísticos,
ha de elegirse el escultor que junto con él
arquitecto Péricas han de llevar a cabo el
monumento a Mossén Cinto. El jurado
al
cual dejó de pertenecer :el espíritu ágil y
cultivadísimó de J. M. Junoy
formado
por diputados provinciales, arquitectos y
los senores Llimona y Faxá, escogió en el
primer concurso cuatro proyectos para de
terminar luego cuál de estos cuatro era el
que se realizaría definitivamente. Estos pro
yectos eran.: uno de José Ciará, otro del es
cultor Borren y Nicolau y el arquitecto Pe
ricaS, otro de Eusebio Annau y el arquitecto
Soler y March, y otro de los hermanos Osié.
Ciará se retiró del concurso, en vista del
fallo, que le colocaba al nivel de un escul
tor corno el senor Arman.
Convocado nuevo concurso para los auto
res de los tres restantes proyectos, el jurado
eligió, desde luego, al arquitecto senor Pe
ricas, y teniendo en cuenta,:la precipitación
con que los escultores se habían visto obli
gados a terminar sus obras, dió a estos un
nuevo plazo y acordó entregar a .los que
concurriesen a este tercer concurso, una
cantidad—dos mil quinientas pesetas—como
pago e indemnización por las obraá que se
les obligaba a presentar y gastos_ Que ellas
les ocasionasen.
Estas obras escultóricas son lasque se ha
llan expuestas estos días en el Palacio de
Bellas Artes. Las firman los escultores Bo
rrell y Nicolau, hermanos Ocié y 11.1u.sebio
Arriata.
Desde luego, basta ver una sola vez estas
esculturas para reconocer -desde el primer
momento que quedan descartadas las del
senor Arnau. Expone este senor un friso en
•el que unas figuras 'ineorrectísimas llevan
grandes piedras no sabemos a donde; con
templan este dantesco trabajo. un viejo con
una barba, al parecer postiza. y una donce
lla lacrimosa. El viejo se halla sentado y es
un prodigio ver como se sostiene en unaac
titud inverosímil; además esta figura es des
proporeionadísima. Figuran también en el
proyecto del senor Arnau una figura de rau.jer con resabios de la «época anoderniáta».
Baste decir de esta figura que es. digno
ependant» de la que con el título de «Lleó
amb n.ens» exhibe dicho escultor- en la ac
tual exposición del Sa ón_Parés. Pero lo más
lamentable de ese proyecto es la estatua de
—

—

.

-

r

Mossén Cinto Avanza graciosamente la
pierna derecha en una positura de bsilaor o
de matador de toros, y su rostro es mefisto
félico y meditativo, con los ojos ocultos tras
unas enormes excavaciones.
Si el senor Arnau ha enviado estas escul
turas para ganar las dos mil quinientas pe
setas prometidas, ha hecho bien. No sere
mos nosotros los que se lo censuraremos: los
artistas tienen derecho a la vida y no puede
admitirse el boycot y el sabotage contra
ellos, como intentan poner de moda algu
nos senores Pero de esto a pensar, aunque
sólo sea por un momento, en. que las eseul
curas del senor Arnau, a pesar de hallarse
en perfecta armonía con el gusto de muchas
casas del
Ensanche, puedan afear un día
una de nuestras calles, media un abismo.
Eso, ni sonarlo.
Los hermanos Ocié han realizado con su
proyecto una labor de verdaderos artistas:
la figura de Mossén Cinto, es de una admira
ble grandeza 37 dignidad, y merecedora de
todos los elogios. Tal vez han olvidado sus
autores quo debe ser a diez y siete metros
de altura, según el proyecto del senor Peri
eas, y han atendido más al detalle, sólo
_

_

apreciable

a corta

distancia,

Que

a

buscar

actitud. adecuada para la figura. Así y
todo, e.so a obra es una escultura de verdade
ro mérito, como lo es el
friso en el que el
Genio vence los obstáculos», y como lo es
asimismo .1a estátua representando la Poesía
una

mística. Pero nosotros entendemos que no
son los hermanos Oslé los llamados a
llevar
a cabo las esculturas del
monumento a Mos
sén Cinto; los hermanos Oslé
representan
gloriosamente una tendencia de nuestra es
cultura, una tendencia en virtud de la cual
llegan a la deformación con tal de represen
tar ideas. Olvidan que en la obra
eseultórica
lo esencial es la forma pura, y que
teniendo
cada una .de las Bellas Artes un limitado
campo de expresión, no puede en modo al
guno la escultura serrepresentativa de
cosas
que no son escultóricas. El arte de los
her
manos Oslé, arte de verdadero mérito,
es
una desviación morbosa
de lo que la escul
tura debe ser. Pero eso, si en lugar de tra
-

-

tarse de erigir un monumento
público,
tratase de la adquisición de obras para

Mu_seo, nosotros

se
un

defenderíamos con entusias
la compra de estas obras de los herma
nos Oslé, pero no podemos
en modo alguno
dejar que su arte, el escogido para honrarla
rao
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memoria de Verdaguer, represente el Modo
de sentir la escultura:Ide un pueblo latino,
el nuestro.
Nicolau_ han comprendido que la
Borren
forma pura es lo esencial en toda obra es
cultórica y por ello han huido de simbolis
como

re
y trascendentalisenos. Su estátua,
la «Poesía lírica», es la mejor
Palacio de Be
de las obras'_ expuestas en el
ex
llas Artes: el plegado de los panos, la
forma
sobre
todo,
la
rostro
y,
presión del
perfecta y purísima, hacen de esta escultu
debidas a esta
ra una de las mejores obras
generación de jóvenes escultores, al frente
maravilloso artista
de los cuales figura este
También
Casanovas.
Enrique
que se llama
representando es
es interesantísimo el friso
Borrell y
cenas épicas: en él ha demostrado
mos

presentando

Nicolau que sabe dar espíritu clásico a sus
obras, sin necesidad de imitar obra alguna

de la masa, una especie de gran cal
dera de asilo que vierte en nuestros platos
con
una sopa hirviente de sabor grosero
pocos garbanzos y menos sustancia y una
cantidad exorbitante de la más picante
pimienta de crímenes, fechorías y lascivias.
De desear sería que el cine, para el bien de
todos y para la dignidad de la humana esre
ele, se dignificase a no tardar, hasta conver
tirse en alto instrumento de arte. En este
caso, sólo en este caso de tratarse de un
instrumento de arte, se comprendería que
los poetas y los actores se sintiesen perplejos,

determinada, por clásica que olla sea. Que
«clasicismo» otra cosa que medida y
no es el
serenidad.
esculturas, por la ten
Por el valor de sus
representan,
dencia pura y serena que ellas
tendencia en harmonía con nuestra alma de
latinos, y por haber intervenido en la parte
escultórica del proyecto, creemos que es Bo
encargarse de
rrell y Nicohau el llamado a
Mossén
las esculturas del monumento a
Cinto.
Aparte de esto, nuestras corporaciones ofi
que se
ciales y artísticas, deberían mirar de
los

canee

el caminante al llegar a una bifurca
ción de su camino, y que se preguntasen si
cenveniente que desde aquel
no sería más
momento consagrasen sus ideas y su labor
al film exclusivamente y renunciasen a es
cribir más libros y dramas y a la declaración
como

nosotros las esculturas de
obras
hermanos Olé, que, lo repetimos, son
mérito.
verdadero
de
escultóricas
hay ni de qué
De lo del senor Arman no

quedasen entre

_

hablar.
V.
De «El Día

SOLÉ

DE SOJO

y recitación escénicas.
Pero el cine de hoy... Es verdad que entre
tiene y distrae; pero la impresión, lejos de
especie inferior, está llena
ser artística, es de
de la impureza de lo que es- mecánico e inte

Gráfico»

el poeta como
artistas de cine
la
es una labor completamente inferior a
actor de la
que ejercerían como poeta y

E6,eas y Acelti

e

resado,

y la labor que

el

pueden ejercer como

actor

tanto

palabra humana.

El

dan y

empequenece

su

arte

se

uno

y el

otro se

y

se

degra

envile

al ponerse al servicio de una máquina.
En Alemania el entusiasmo por el nuevo
arte ha ganado el concurso de muchos poe
tas Uno de los que han pelicitlizadó dramas
originales ha sido Hof fmannsthal, celebrado
autor de Electro,. Se ha llegado al extremo
vervaderamente ridículo de encargarse el
poeta mismo del programa o texto de la
ce

grandes paises cultos de Europa y
especialmente en Alemania, cada día agita
y apasiona más los ánimos la cuestión del
En los

cine como instrumento de arte, como órgano
estético de la vida moderna. Los escritores
y poetas a quienes se ha pedido una opinión
sobre cuestión tan interesante se han dividi
do desde el principio en dos grupos clara
mente determinados: los que ven en el cine,
tal

como

funciona al

presente,

un

nuevo

órgano de expresión_ estética que, como el
lenguaje, se presta a lo bueno. y a lo malo,

y los que, sin negar Que en lo porvenir pue
da sufrir esta invención transformaciones
favorables, le niegan toda cualidad artística
ofrece.
en la forma que actualmente
No hay duda que la invención del cine
matógrafo, con las disputas que ha provoca
do sobre el arte nuevo del film, ha traído
en
el circulo de la
una enorme confusión
actividad artística. En las grandes urbes ya
empiezan a ser legión los poetas y autores
que en lugar de escribir versos y dramas
peliculizar
Para la escena, se dedican a
dramáticos
o
históricos.
Y con los
asuntos
actores acontece lo mismo. La moda del cine
ha hecho tributarios últimamente a casi to
dos los grandes actores y algunos hay que
han renunciado
exclusivamente

a
en

la
la

para figurar
película. Como una

escena

divinidad misteriosamente seductora ha'apa
rec,ido subitamente en- el mundo moderno la
décima Musa del Cine y a su paso triunfal

se

prosterna la multitud y rínden.le

acto

de

homenaje poetas y mimos, y, en la ceguera
casi olvi
de su nueva pasión., éstos- parecen
esposa,
casta
su
antigua
y
dar y repudiar a

la Poesía. En las disputas que se están suce
diendo actualmente sobre tan palpitante
cuestión se ha elevado hasta el Quinto cielo
verdadero arte nue
el arte del cine como el
Hemos
vo, el arte eminentemente futurista.
hallado—dicen—un nuevo órgano de expre

película.
Otra de las calamidades

con él se harán posibles crea
ciones mucho más perfectas e intensas Que
todo lo que hasta ahora podía lograrse con
la poesía, la música, la pintura y la es

sión estética y

que nos hac e su
frir el arte nuevo del cine es la pelieulización
de novelas célebres. Hasta ah-ora habíamos
visto con dolor e indignación la transforma
ojón grosera de muchas novelas inmortales
en dramas o piezas de teatro.
Con sobrado
motivo la crítica ilustrada ha condenado re
sueltamente tal proceder, que no tiene para
-

cultura.
Estas discusiones sobre el arte nuevo del
cine recuerdan las que hace anos provocó el
arte del cartel. Pero hay que confesar que
como
no serán las de ahora tan efímeras
aquéllas. Porque en esto del cine se agitan
problemas y cuestiones muy complicadas y
difíciles de resolver. Y lo primero que se ha
de distinguir es el cine tal como es hoy:y el
arte cinematográfico de manana, de cuyos
progresos probamos de formarnos una idea

hipotética.
confesar, en -primer lugar, que
de un arte aun en panales y que
acaba de dar los primeros pasos. Por ahora
es sólo un arte popular, no en el más noble
sentido de la palabra, no un arte popular
ideal, tal como ha de ser todo arte verdad,
sino un arte del vulgo, un arte rudo, al al

Hay

se

que

trata

-

1Ljr3

z

nada en cuenta la estructura orgánica esen
cial en cada obra de arte y que la destroza
sin miramiento al intentar su transforma
ción Pero el crimen es aun más grave en
nuestro caso. La aplicación al cine de un
relato novelesco tiene Por efecto un destroz
tan completo de éste que puede decirse que
surge una cosa absolutamente distinta. Lo
que puede exhibir el cine se escapa al arte de
narrar verbalmente; lo más esencial, lo más

personal

que

encontremos

en un

poeta

o

en

de novela no puede ser reproducido
en el film. El cine solamente puede tomar
del relato lo puramente material, lo pura
mente exterior y sin trascendencia, no mu
cho más de lo que nos puede ofrecer una
crítica de la obra al resumir en pocas líneas

un

autor
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argumento Pero aquel que cree que pue
prescindir de leer la obra por que ha leído
su argumento, que es en el fondo lo único
que nos da el cine, hace lo mismo que haría
el que creyese haber comido por haberse
leído el menú.
A nuestro país aun no ha llegado, que lo
sepamos, esta epidemia de los poetas pelicu
lizadores. Pero bueno es, con todo, dar la voz
su

de

de alerta ahora que estamos a tiempo y de
hacer un llamamiento a la dignidad del arte
que haga imposible el día de manana esta
degradación del poeta y del actor, que se
presenta amenazadora por todo el mundo

DAIMON

(De

E/ Diluvio)

Miguel Ferrá, Garles Riba Bracons, Joan
B. Corominas, Joan B. Torroella, R. Ruca
bado, Josep Lleonart, Josep Ma. Dalmau
Xavier Monsatvatge, Manel Raventós, Jo
sep

IVIorató,

Ribas, Bonifaci

Francesc

,

Ro

Josep Ma. .de Sagarra, Josep Mon

mero,

salvatge, Claudi Ametlla, Josep Armeng-ol,
Baltasar. Rogosí, R. Noguer i Comet, F.
.Culí i Verdaguer, Joan Vidal, Llorenc Mar
.

Els difam. dors de Barcelona
En «El Fígaro» de París, trobem una diver
tida informació deis darrers sucessos °corre
guts anab motiu de l'atropen del carrer d'En.
Balmes i ele consegüents avalots universita
ria- El gran diari parisene parla de grupus
anarquistas que feren foc contra la policía,
de follets i retrats—horror!—d'anarquistes
trobats a casa deis detinguts, i per últim,
com a coronació digna de tan estupenda in
formació, estampa que hi hagué «més de

cinquanta ferits».
Aqztesta mena d'in.form.acions,

que

en

un

o altre de Franga o d'altre lloc se tro
ben sempre que a Barcelona sha alterat el
ordre, fan un gran mal a la nostra ciutat,
que va adquirin.t fama amb alzó, d'ésser

diari

trist exemplar, gairebé ú_nic en el món, on
se cultiva tot el que sigui revolta, motí, per
torbació i intranquilitat. Aquestes súperbó
ligues ressenyes, aquests inflamants mentí
ders deis nostres esdeveniments desagrada

bles,

-perjudiquen no sois en el ordre
espiritual, sinó també en reconómic

ens

moral 1
í comercial.

Nosaltres

tindrem la candidesa de creu
re que tot aixó,
en‘aquest cas, obeeixi a un
plan d'hostilitat contra Barcelona. Es sen
zillament lainsá amor a lo sensacional que
té la premsa lo que infla aquestes coses i
exagera malvestats, sense altre fi que cul
tivar la nota interessant, pintoresca, a la
qual el públic de tot el raón sent unamorbosa
no

aflció.
Lo quecns indigna a nosaltres és que aquí
hi hagi qui doni peu a aquestes informa
cións; que autoritats 1 prernsa parlin d'anar
quistas i d'aquells famosos «elements es
tranys», serapre que s'altera Porche públic.
Si ningil hagués parlat d'anarquistel, al res

garit,

inventar.
Orejem que val la pena que'n.s preocupem
d'aquesta constant difaraació que's ve fena

Barcelona, de la qual la que acabena
d'explicar n.`és un aspecte. De altre aspecte,
de la mala fé 1 l'anticatalanisme d'aquells
corresponsals que vivint aquí malparlen de
de

les

hem ocu.pat diversas
vegades; peró aqttest és més fácilmént reme
nostres

diable

coses,

ens

n.eutralitzable al menys.
constant exageració que en l'ex
terior se fa de les nostres desgracies, aquest
dir a la riostra, ciutat la c‘ville des bombea»,
aquest no esmentar els actes;encoratjadors o
culturals i donar gran extensió als avalots o
o

_A:questa

manifestacions tumultuosas, aquesta desvir
tuació constant de les nostres coses que fa
que nos sapiga gairebé rés, per exemple,
del nostre moviment nacionalista, i en can
vi, ea cregui que som un poble de «toreros»
«mano'as», és d'una molt major gravetat i
trascendencia.

Alguns pobles d'América,

per remediar
aquest mal, han crear a París oficinas que
donen informacions deis seus progresos, deis
q_uals les agencies periodistiques no s'ocu
pen gaire No-s podría fer a Catalunya quel
com semblant? ?No fóra convenient que algú
digués al món lo bo que aquí es fa, les obres
que s'editen, les institucions que's creen, la
signifleació del nostre moviment polític, ele
anhels de les nostres masses i les ansias de
progrés de la nostra ánima col-lectiva?

(De El Pab/e Catalá

formació

Rodergas C.almell,

i Borren, J. Pous i

ves

senyar ele fets de la Universitat, no hi hau
ría hagut corresponsal que ho hagués tele
graflat, parqué augmentar está d.ins de les
práctiques periodístiques més que no pas

J.

11a,

Robert

Jóan Blanc,

Grapí,
Caries

d'En

Piaclulm Torres-García

Els que suscriuen protesten

cial,
contra

les

manifestacions inicia.des des de la revista

Actualidad»,

«La

t

tures

desfavorables

a

les pin

al fresc amb les quals el Sr. Torres

García decora el Saló de Sant Jordi, per
que deíxar-les sense resposta podría supo
sar

de

una

tots

ficada l

adhesió

que

no

existeix

els artistes catalans,
carnpanya

i

per

creure

contra una

part

justi

obra digna.

que

no

‘artístiques

estat

trae

de carácter ofi

poden resistir la comparació

amb les del Sr. Torres-García.

Jori, Alexan.dre Plana,

Josep Carner, Enric Moles, Manuel Alcán.tara, Joan Palau Vera, Josep M. López

Pió, Santiago Pina

de

Rabies, Artur

Tobe

Matas,

Plá, Garles Jora., Jaurrie Qumbaná, P. Prat
Gaballí, Agustí Badía, Amichatis, Joan
Reimbau, Santiago Vinardell, Antón Boada,
Manuel Fontdevila, J. Llorens i Artigas, V.

Joaquim

Soler de Sojo, Isidro Saló Pous,

Montaner, Estanislau Durán, Lluis Valed,

Quintana, J. Costa i Deu, Tomás Pa
la, J. Camps Margarit, Enríe Martí, Trini
tat C.atasús, Rafel Banú-s, Ramón Reventós,
Joan

Angel Grau, :i\ilarius Ag-uilar, Antoni Puig
Giralt,
sep

Andreu Nin, J. Vidal i Ventosa, Jo

M. de Sucre, Ricart Martín, Max Bem

bo, F. Ruscalleda, Caries Rahoia, Lluis Pu
jol, Francisco Monsalvatge, Lauis Faraudo
de St. Germain, Rafel

Marquina, Pompeu

Fabra, Ll. Nicolau d'Oliver, J. Presas Suá

Jordi, Joaquím Borralleras, Ale
xandre G.alí, Manel Ainaud, Pere Moles,
rez,

Enric

Eugeni d'Ors, Joan Llongueras, Narcís Ma
s6 i Valentí, Adriá Gua], D. Martí i Julia,
Pene

Cororninas,

Emili Junoy, Gabriel Alo

mar, Joan Moles,

Olegari Junyent,

Tomás

Aymat, August Malvey, Ramón Sunyer, F.

Pídelaserra,

Vicens

Vilarrubies, Joaquím

Monbrú, Antoni Mataró, A. Muntanyola, J.

Prats. Vallés, Daniel Guardiola, Vicens Nu
biola i Cunill, Llnis Mercader, C.-Juné, Jau
me Durán, S. Juné, Miguel Aguadé i
Gar
cía de Longoria, Jaume Llongueras, Robert
J.

Ossó, Enric

Carme

Vilás,

F.

Casano

Canyellas,
Pagés, J.

Manuel Millet, Ramón Rig-ol, .R.
Miró, Josep M. Calvó, Rafel Solanic Ba
lius, Josep Arany,,, Josep Obiols, Teresa Los
tau, R. Termens, J. A. Marqués Puig, Jau

Joaquím
Folch i Torres, Martí Casanovas, Lluis
Volch i Torres, josep Ma. Jordá, Miguel
Utrillo; Ramón Raventós, Robert J. Pay-ó
Roma

Bofill i

Soldevila, J. Bernis i

Cantes, Joan Duc Agulló,
Casanovas, Enric Bassas,

del mateix respecte amb que han
tades alrres obres

Pagés,- Magí

.Jaunie

vas, Antoni Mir, Darius

Per l'obra

J. Bertrán i Ba

llet, Eugeni Albareda, Josep Ventura, J. Vi

Giner,

Querol, Josep de .Togores, M. Cano,
Manel Clausells, Lluis Puig Barella, Manel
nie

Fontanals,

Jaume Mirarnbell, R. •Benet
Mazan Andreu, Rafel Masó- i Va
entí, .Jesús Pihilla, J. Borrell i Sol,
Pere
Guitart, A. Serrano í Victori, Francesc Pu

Vancells,

ole, Lluis Agustí, Ll. Figueras
Dotti.

El distingjt historiador 1 bon s,atriel, el
Dr. En Daniel Girona i Lla,lcostera, ha exa
pressat a l'Associació Protectora.de la E ase
nyanga Catalana el séa oferiment de donar
per la mamada,
unes sessions setmanals
d'Historia de Catalanya, amb projeccions,
haven Ji dema,nat el sea eoneurs per dar a
cap aquella benfactora obra educativa.
•L'Associació Protectora acollint .amb la
natural satisfacció el p.atriOtic desig del se
nyor G-irona i d'acord amb el', ha decidit
comengar los conferencies a mitjaan Ganar
en els diez, hora 1 local erue's farán assaber

mitjangant

oportunament

Frederic
dent, Josep Bcaey; el Secretan,
Verdag,uer.
Calí 1
Excm. Sr. President de la Di-putaaió pre
videial de Lleidae>

.

que's dirigirán a tos els mestres de Barce
lona pregant-los que hi acompanyen els
nois 1 noies de les respectivas escoles.
L'Associació prossegueix els séus tneballs
per la publicació.d'un manual d Historia de
Catalunya, que reuneixi totes les condiciona
da la moderna pedagogía i sigui completa
adequat

l'estat d'aveng

a

que's

en

Lleida:
eL'A. P. de FE. C. s'ha enterat de- -que
Excma.

Diputació havía

establert

unes. clases de Ilengua easals,na .destinades

especialrnent

nostra,

•

i injusta, hern d'obrar en
Plena conciencia suplint i reformant la ba
rroera, deficient I perniciosa acció de l'Estat
Per tot aixó; iSperqu'e l'obra d'alta cultu
ra iniciada i que pren una eabdal i gloriosa
con.ereció en 1 Institut d'Estudis Catalana,
fa necessaria rnés que mal l'adhesio del po

en

-

ducció poética.
En quant al 'sable, parque hi há que elevar
ca
propia apreciació iel seu gust artístic,
vore la grandesa de nostres coses; la
hermosa gracia de la 'lengua valenciana; la
bellesa de nostra poesía enramada en nos
tres jardins famosos, en riostra sol espléndit,
en lo sentir afectuós arrebaaant i enamora
ble del cor de nostra franca i brava gent;
posant-li en el convenciment la idea de que
la poesía dignifica, consola; alegra i salva

fallí
a

--m,,..
Ires,

raga.
-

de -Catalunya.
No's pot oblidar ma4 que la prosperitat de
Catalanya té de venir per afecte de l'amor
que tots posem en ella i en ele séus alts des
tine, i que l'amor perv-?., de la coneixersga.
la Ilergua catalana és una de le.-s c,aracteris
tiques més fondee de la seVa personalitat..
Si l'Estat la foragita de les Escoles i cen
tres docenas, si l'afany uniformista antina
tural i estantig, li fe eornetre aquella viola
ció pedagógica i estultame,nt reza ale cata
lanas el dret a conéixer la seva propia i
gloriosa parla, nosaltres tot :cebas jant la se.va

regresiva

!Oh, la forta esperansa
niment del ideal!
Crit de lluita: nAvant!!

la conciencia coulecti ea, en lo po
ble: progrés i exaltació de la poesía valen
ciana; unifieació ortográfica de nostra 'len
gua en tot lo reine; Per a estiM.ul 1 aproxima
edil dele uostres poetas a major fruit dele que
comencen i manifes-tació de la espiritual"tat valenciana.
qaant ale .poetes parque senten les ne
ce,ssitats de relacione mutuas de vera germa
nor, con.Oixer-se, comunicar-se iniciativas,
idees, propósits, Densaments elements tots
prirnaris estimulad-ore fortament de la pro
ajarla

-

acedó

major digmtat nostra.

Lnárrupució Pro Poesía Valenciana se
crea, pues, pera eleVació de l'ánima valen

em.pleats

de la m.ateixa.
Alta' aeord ene ha omplert de satisfacció
parqué constitulex una bella mostra de pa
triotisme, ja que l'educació i instrueció ea
talanes, eón el factor més intens per l'avenç
ale

Creant una clases de .Poética Valenciana.
Provoeant a son degat temps el I Congrés dé
.1a Poesía Valenciana. Inflaint en la premsa
en cróniques sobre poesia.
Esta es la gran labor a realitzar que ha de
ser fondament de cultura valenciana.
Tot ho podem conseguir amb l'ajada de
Den., Suma Bellesa, per a gloria da Valencia

«Se crea l'Agrupació Pro Poesía Valencia
na, eomposta de valenelane cultivadors de
la poesía valenciana.
La necessitat de ga, creació se deixa sentir
gelord'incliferencia en que s
en la immensa
miren les grane coses que de tantprop ata
rayen a •I ánima valenciana, al ser corlead-a
nostre; tradició, historia, personalitat, caráe
ter; 'lengua, espiritualitat i pervindre de

tro

-

María

gloriós adve-

•

Consisfori dels
CONVOCATORIA PER ALS DE 1914
LV de llar restauradó
Ale poetas, als prosa-dore de Catalunya,
la nostra llengua
ele VII Mantenedors
deis Jocs Florals de Barcelona, salu.t.
Per complir l'h.onrosa comanda que l'ho
norable, cbs d'Adjunts ene feu el dia 30 d'Oc
con

és

de

tots

ele territori

son

parlada o con.eguda,

d'a.quest any, vos conviden a pendre
part en ele Jocs Flora-le de 1914 ele quals, ses
guint les bones costunas establertes, se regi
rán pel següent
tubre
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El primer diumenge de Maig, que s'escau
el dia 3, se celebrará la noétiea fasta, en la
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joes Fiords de BarceiOna-.
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vi.famr».n

el

Zapater Estevea
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en

Valene.,19, n.ovembre 1913.
Cebrián
Mezquita, Francesc Badenes
Lluis
Dalmau, Ramón A. Cabrelles, Jacinto M.
Illustieles, Santiago Cebrián, Josep María
Zapa-ter Rodriguez, Joan .Legaia, Eduardo
Genovés, Antoni de Ciclón, Rogeli Chillida,
Josep María Bayarri, Lluis Cebrián, Josep

.

.*4•

-

freqüencia
!Certamens anyals1

MANIFEST

ben ele estudias de la nostra Historia Patria.
Finalment l'Associació Protectora ha di
rigit la següent felieltació a la Dinutació de

aqueixa,

Valencia renaix

patriótica

eireulars

unos

creadas i també, i tal \regada, principalment,
d.Obrers.
en los °fresas
Editant un setnanari, poesías, follets, "li
bres de versos; fent concursos poétics arab

Pro poesía valenclana

a
la vida regional. La
idea del diputat provincial don
Joan Feraz Lucía en pro de la cultura va
lenciana, proposant la creació d'un. Institut
d'Estudis Valencian.s, ha despertat patrib
tiques iniciativas en la joventut valenciana
valen
1 en ele amadors de les bailes 'letras
el
següent
pot
veure
en
cianas, con se
-

1913

i que, Per lo tant, ea manifestació, son cuida
i son paladeig, és convenient, noble e inspres_
cindible en la vida, i en santa actuació pe
sarli davant sentim.ent de lo que este poble
és capas ben dirichit, ben orientat.
Pot estar en mane de l'Agrapació Pro Pae.
sía Valenciana pera lograr tots ele fraits que
s'apeteixen la realisaeió do Pestes florals,
sessions literarias i vela.des publiques en los
Centres artísties, literaris 1 regionalistas, re.

ps-,enerós del é
bici 1 aquestet ha d'esser fruit
de
l'E.
C. vos salu
edu.catiu,
la
A
P.
niveli
da felieitant-vos sentidament.
Catalunya.
Visqueu molts anys per bé de
1913
—E1 Presi
Desembre
de
Barcelona, 9

L'Irlsoclud6 pratectore
de l'Enze,rnança Chma

ment

20 Desembre

CATALUNYA
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as-nansaatt;

en

els preus

cap arte
la Capital.
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r

serán adjudicata a les milors poesíes
cale hi tiren els tres premia ordinaris que
ofereix cada any .1`excelentíssim Ajunta

qua,

raent de Barcelona, corresponents als tres
mots que formen el lema de la nostra Tnsti
tució, que són, segons els nostres Estatuto:
Una Ea9,-lantina d'or, que's donará a la
millor poesía d'esperit pw,riótic o sobre fets
hístóri s o tradicion.als, usa,tges o costams de
la nostra terra
Una viola d'or i d'argent a la millor poe
sía religiosa o moral.
Una Flor natural, prerni anomenat de ho
nor i cortesía, a la mil'or poesía sobre tema
rue‘s deixa al bon gust i franc arbitre dele
autora. Segons la bella costura d'ande esta
ta,blerta, el quí obtingui aquest premi deurá
ferias present a la dama de sa elecció, la
qual, proclamada Reina de la Festa, entre
gará els altres premis als que`n sigu_in gua.

layadora.
Una Copa artística

a la raillor COMDOSiCiÓ
prosa de carácter literari.
Seguint lo establert, Deis Estatuts deis Jocs
Florals, els Mantenedors otorgarán además
tots els premis que siguin menester per a re
compensar degudameut les composicions del
en

que'n siguin mereixedores,

Li

NY A

Tots ala treballs s'ha.,n de remetre a la Bai
xada de Cervantes, nalm 7, seg-ón, abans del
rnigdia del 15 de març vine.nt, acompanyats
d'u.na plica closa que eontingni'l nota de

autor, duen.t daraunt escrit el títol de la corn
posició.
Per la entrega deis premis no será válid
altre nona quel que's trobi en la plica a qua
fa referencia el paragraf anterior, a l'obrir
lo en l'a.cte de la festa.
El s premis que no siguin retirats abans del
día 15 d-octubre de l'any vinent, se enten
drá Que són renunciats per Hura guanya,-

dora.
El Consistori's reserva per un any la ex
clusiva propietat de les obres prerniades,
loen entes Que la publicac,ió total o parcial
de qualsevulla d'elles abans de la celebra
ció de la festa.,, implica la renuncia al pre
mi, axis com ala honors consegilents.

Seguint

cona

tanabé els accéssíts o menciona honorífiques
que jadiquin ben merescuts..
Toma les composicions han d'ésser escritas
en catalá d'aquest Principat, de les illes Ba•
learsa de Valencia, del Rosselló o de la Cer
danya, no entrant en con.curs les que no si
guin rigurosament inédites.

703
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concura
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A

el torrt establert l'an.y 1909, será
otorgat aquesta vegada a l'autor de la mi
llar obra dramática original escrita en llen
gua catalana, publicada o representada din
tre els sis anys darrera, o sigui del primer
de Gener de 1908 al 31 de Desembre d'en
guany. La concessio d'aquest premi podrá
sol-licitar-la l'autor o qualsevol particular
o
corporació, enviant, per a l'examen, a
l'Administrad() del Constatar!, adreçasusdi
ta, dos exemplars al menys del llibre, abans
del mig-día del 15 de Gener ds 1914. Dita Ad
ministració Iliurará rebut de les obres pre
sentades.
Senyor vos doni inspiració per a

cantar la Patria, la Fe i l'Amor, com a nonal
tres discreció en judicar, premiant ala més

dignes.
Fon dictat el present Cartell en la Ciutat
de Barcelona, ala 30 de Novembre de 1913,

pels

VII Mantenedora.
Jun. Carsalade, Bisbe de Perpinyá, presí
dent; Ramón Picó i Campamar, Antoni Su
15_01, César August Torres, Emili Tintoré, Jo
sep Saderra: Joan 011er i Rabassa, secren,lri.

teatro9

A la salida del
/

ay

jr

-

2-

a

--

de reunio
EICS, de bai
les se cogen
estosria
es
dos tan te

t
/

ea-

.-

!/ mibles, que
muy an-ienu
r..1
do acaban en
lo u I 'no nía
Cuando nota
1
/
ý• usted este
géro escalo
frío, acompanado de estornudos, no deje de
atender a este aviso de la naturaleza y, sin
perder tiempo, siga el tratamiento de los Pe
Ilets del Dr. Mackenzy. Los Pellets evitarán
que siga adelante su resfriado y 10 curarán en
24 horas, sin necesidad de hacer nada. A las
primeras tomas notará usted alivio, cesará el
estornudeo, la destilación mucosa y el lagrimeo;
corregirá el estado febril, despejarán la cabe
molestias de
za y harán desaparecer todas las
esta
indisposición. Los Peliets
reblandecen el pecho, facilitan la expectol a
t5o nc to
ción y corrigen la tos. Caja pta.s,
das las farmacias.
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PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

OBJECTES D'ART

Combate eficazmente la
del vientre, infartos crónicos
del
y
obstrucciones
desórdenes funcionales del estó
mago é
calenturas tifoideas, ~ges
tiones cerebrales, afecciones
amarilla, escrófulas,
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como
de
el es
en cada frasco la
firma y rúbrica del 'Dr. Llorach, con
nao encarnado y
amarilla. Desconfiar de imitaciones y

constipación pertinaz
hígado bazo,
viscerales,
intestinos, calenturas, depósitos biliosos,
herpéticas, fiebre
(gordura);
zilir siempre
etiqueta
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