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Si el rnoviment catalá iniciat i desen
rotIlat per la «Lliga Regionalista» ha
gués estat un moviment purament pa
triótic, sens altre impuls que l'entusias
me que fá. experimentar la possessió de
l'esperit catalá, amb tot i la força que
aital irnpuls proporciona, l'acció de la
Lliga hauría esdevingut en data més o
menys llunyana un fracás complet.
Avui com sempre l'esperit patriótic és
el motor que dona impuls als grans mo
viments populars; millor dit: a les grans
construccions populars. Mes ell per sí
sol nos basta. Es necessari que, combi
nat arnb aqueix factor i paralelelament
arnb dl actuY l'altre l'actor de carácter
cultural.
L'obra exclussivament patriótica per
intensa' que sigui no té consistencia: la
incultura és el corrossiu socialment des
tructor per excel-lencia. En canvi l'obra
Datrieni.Ca acompanyada duna acció cul
tural, és d'una força transformadora i
constructora veritablement extraordina
ria. I aquesta ha sigut i és la obra de la

BUIGAS

I

Vide89 per JOSEP L1EON.A.R.T.(C092finUaCió).
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De.
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SUMART

Per la

nrtu,

-

I ara amb motiu de les eleccions vi-.
rientes, els nacionalistes s'ajunten_ amb
els radicals per anar contra la «Lliga».
Ni en nom de Catalunya ni en nom
de la llibertat podíen fer els nacionalis
tes el que incomprensiblement han fet.
Anar contra la ,Lliga» en nom de Ca
talunya! No és de creure que hi hagi un
sol nacionalista que, sent-ho de bona fe,
doni crédit a aquesta versió. No li farem
tant poc favor.
L'obra de la «Lliga» está massa a la
vista per que "pugui ésser considerada
com enemiga de Catalunya.

Tampoc

agrupació

no`
en

s

pot

anar

contra

hom de la llibertat.

dita

Aquesta afirmació

és tant

o

més absur

da que la anterior.
En nom de la llibertat anar contra un
moviment patriótic-natural! Heusaquí
una cosa veritablement incomprensible.
Jo no he pogut creure rnai que un mo
viment cultural puga ésser contrari a la
llibertat, que pugui ésser un movirneht
regressiu. Cultura i regressió són du
gues

coses

que

es

repel-leixen mútuarnent

Per tant mútuarnent es repel.leixen l'obra
cultural de la Lliga; —l'obra mes intensa
ment cultural que de moltíssims anys

a

aquesta part s'ha fet,—i la inculpació de

regressiva que volen irnposar-li els ele
ments directius de l'esquerra per justifi
car una

conducta que

justificar.

no

saben

pas

com

•

*

Si la Lliga Regionalista obrés impul
sada per un esperit puranlent partidista,
deuría alegrar-se del desacert deis ele
ments directius de la esquerra, perque
Perro que han comes li aumentará en
gran manera el nombre dels seus adep
tes. Mes aquesta alegría no pot experi
mentar-la la primera entitat catalanista,
perque en la intel.ligencia entre radicals
nacionalistes hi veu un mal per Cata
lunya, i Catalunya és i ha estat sempre
la base de tota la seva actuació.
En les vinentes eleccións será ella .la
única que podrá arborar la bandera de
la autonomía, posada de banda per part
dels nacionalistes, precisament en els
moments que mes necessaria era la unió
de tots els catalans, per trobar-nos en
vigilies de votar-se les delegacions per a
la nostra Mancomunitat. En aqueix rno
ment solemne els nacionalistes s'ajun
ten amb les masses enemigues de Cata
lunya. Arnb aquelles rnasses que en ple
na Rambla arrencaven de la manifesta
ció als seus regidors per el fet d'acom
panyar tot un poble a demanar una
engruna d'autonomía per a la terra ca
talana.
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Aquestes elecciohs

tornarán

a

ésser

de solidaritat. En torn de la «Lliga»
s'hi ajuntarán tots els catalanistes, tots
aquells en l'esperit deis quals l'amor a
Catalunya no es troba ofuscat per cap

odie

per cap

me.

I aquestos són

despit,

En definitiva

personalis
la irnmensa majoría.
per cap

aquest el veritable
significat de les vinentes eleccións: de
Solidaritat Catalana.
és

F.

SANS

i

BUIGAS
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voium
Les !neo d'Or.—de F. Mistral (trad. Ma
ría Antonia Salvá).
Mida al p.—Per Joan Mangan.
de Liost.

Somnis.—per G-aeran

a

abastament—está tip d'explicar
en articles i en
llibres,

conferencies,

el recte ús d'aquells mots damunt re.
trets— i de molts altrés—palesant el sen
tit idiótic que sels sol donar. Dones hi
ha persona que fá quinze, vint i trenta
anys quels aplica malament. I aixó en
tots els camps de les lletres patries, del
més popular al més aristocrá.tic.

Se troben de venda a la Casa Luis Gili.
Editor 1 llibrer, Clarfs, 82, 1 a /lastra Admi
nistració.

*

escriptors de

Entre els
Z.1¦•¦••¦¦••¦•¦,

Per

teatre i els que

per afició hem escrit alguna obra escéni.
ca, és cosa corrent, sobre tot d'engá que

dignItat de l'Idioma

Hi ha individus que solen supeditar
gairebé exclusivament a la gramática
Ilurs judicis sobre les obres de litera
tura. Es el cas, per exernple, del castella
que's firmava Antonio de Valbuena i de
tants altres que, a copia de veure les pe

romp aixís

tites tares, esdevenen orbs per a tot go
siguin alts valors intellectuals. Així
l'escriptor alJudit malconegué el d'un
Menéndez Pelayo i el d'un Valera, que
duien sentors d'immortalitat, i concedí
patent d'eminencia a mitjaníes, els noms
deles qualsja ningú recorda si no és amb
un somrís de compassió. Com se recor
dae per altra banda, el mateix Valbuena,
amb tot i les qualitats innegables que
posseía i que, millor esmergades, podien
haver-li allargat la fama fillS un troç més
enllá. de la tomba, al peu de la qual s'és
aturada.
Lluny de mi, doncs, preconitzar el
sistema de crítica o, si's vol, de sátira-,
que dona a en Valbuena una fugitiva ce
lebritat. Noresmenys, crec que alguneS

pertenencia

que

vegades pot ésser, no ja útil; sino neces
sari. 1 si un dia d'aquests sortís entre
nosaltres algún Valbuena, no fóra Das
del tot lícit rébutjar-lo akadarnent sense
deixar-li espai per explicar-se una bella
estona. Perqué de tal manera van Do
sant-se les coses entre certs escriptors
amb togudería tal perseveren aquests en
l'ús deis més barbres idiotismes, que
acabará per imposar-se a casa nostra la
crítica a tall de Valbuena fins que ha
guem bandejat del llenguatge, mots i for
mes

1914

que'l converteixen—almenys litera

riarnent—en quelcom d'abjecte.
El catalá, Ilengua altíssima, és tornat
en baix dialecte per molts deis ho.mes
que escrivint-lo— o creient-slo
han
mal- guanyat la anomenada d'e.minents,
d'eximis i adhuc d'excelsos. Perque aixó
de l'excelsitut fa una tongada que, «en
els circuls literaris», s'usa a tot estrop.
—

Fá. pena l'espectacle que ofereixen al
guns deis nostres literats. Tal hi ha que

clue'n

avinentesa

té

una

se

o

dues Ilances— o les que sien—contra les
Normes ortográfiques de l'Institut i ern
pedra els seus escrits de quins i quines

aquells
posarien cuyos i
tots

en

casos

on

els castellans

cuyas, de llurs indicant

o procedencia de singular,
el sentit causal que tenen,
per exemple, els mots i formes car, ja
que, per que, etc., etc.
—Doncs escric—diuen—soc escriptor.
—Dones no ho sou—sels podría res
pondre, don_ant al cloncs el seu veritable
sentit.
No cal pas demanar que l'escriptor

de cloncs

en

sigui un-grarnátic

de cap a peus ni tant
sois que's deixi aturar l'embranzida per
les excessives meticulositats de certs
gramátics o, rnillor encara, gramaticis
tes. Peró entre aixó i l'ignorancia abso
luta d'aquelles lleis de l'idioma sobre les
quals no's pot adrnetre discusió, hi ha
un negre abim d'ignorancia. La
llástirna
és que molts deis nostres escriptors ni
se n'espanten ni sospiten que hi sigui. I
aquesta és la cosa més terrible de la

qüestió: l'inconsiencia

de qué fan gala al
vorejar-lo, sense la qual-fóra impossible
que haguessin cohservat l'aplorn amb
que's fan l'il-lusió de caminar cap a la
gloria, ben allunyats de creure que,
abans d'arribar-hi, puguin_ ser xuclats
les tenebres deis llirns.
no ha d'ésser un
grarná
tic; tornem-ho a dir. Peró ha de saber
de Gramática, i, en el cas actual de re
constitució del catalá, ha de seguir aten
ta.ment la tasca deis", técnics de la Gra
mática o, -millor dit, la deis homes
per

L'escriptor

abnegats
les

que conreuen

de la

arts

Filología

cinematógraf s'ho menja tot, queixar
de l'indiferencia del públic pels nos
tres esplais honestos.
—Se'ns desprecía--solem dir.
I no sé qué ho fá que sempre hi ha
algú que dona la culpa als polítics de
qué els negocis teatrals no vagin tant
llatins com desitgem. Jo, en veritat, no
el

gosaría

dignitat.
Perque,

us

deis

l'escriptor no hagi

terrompuda.
j.

MORATÓ

ea

c. Y-11"ba. Bpaeons

certes

petites diferencies

sobre les quals ja no'ns guardem cap
malicia —i aixó que jo tenía per no per
donar-lo mai més, la raó poderosa d'ha
ver-me

que

científicament
per

En Po.mpeu Fabra, amb qui vaig te
nir fa deu o dotze anys, sent encara jo

criatura,

encara

d'ésser essencialment un gramátic, ha
de posseir almenys un mínim de sentit
de l'idioma sense el qual hauría d'haver
hi prohibició absoluta de parlar al pú
blic, ja fos de l'escena estant, ja del Ili
bre (-) de la revista.
Dones aquest mínim—ai de l'ai!—són
massa escassos els que'l posseeixen. Si
fins hi arriba a haver quí aspira a un
monument per les seves produccions li
teraries i no s'ha donat la pena de Ilegir
una Gramática catalana!
I aix6 no pot ésser. Sobre tot quan, a
casa mateix, hi ha artistes que, de depu.
ració en depuració, tornen al Ilenguatge
aquell grau de noblesa que's necessita
per •a renuar a travers dels segles una
gloriosa tradició malauradarnent in

criptors

una

qui

la té, peró tampoc
vacil.laría a afirmar que els polítics n'es
tán nets del tot. En canvi sé que entre
els autors de drames 1 cornedies n'hi ha
ben pocs que s'hagin preocupat d'estu
diar les lleis del Ilenguatge. I, al cap
d'avall, jo cree que els polítics, apurant
la cosa, poden passar-se bonarnent del
teatre, sobretot quan molts deis que s'hi
dediquen se passen de la necessaria
cultura per poder escriure amb una cer
ta

dir

leas

sortit de la

raó i

haver-m'ho pro

Les

Buchllques

Se troben de venda

Verdagu.er

i

a

a

de

Virgili
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Continua ció)

(

feia

resplandor vital per la seva qüalitat
d'estalviar sofriment als altres per ell sol
viure sofrint, és deporta en una abstrac-

Segnint el balanç de les virtuts i fa
lliments de Miguel Angel, arribarem a

ta lloança del

'dos d'aquests

homicidi contra la persona
dels tirans. Aital apología del
tiranicidi

que més aviat que mo
meras deis alts i baixos del seu carácter
concentrat, ja són una fugida i una greu
inconseqüencia, i d'ells sí que la diafa
nitat d'aquella déu d'aigua abstinenta
que brollava en les dues fonts de caste
dat i mansuetut s'és enterbolida fonda

era

aleshores

moda dialéctica entre
intellectuals, com un retorn estétic al
gest roma de Brutus occint el Céssar
que
tornava com una manifestació més del
gust renovat pel món pagá,
i Miguel
Angel eixí un temps de la seva gran
ombra interna aclarida de bondat, per
barrejar-se arnb les veus del temps que

ment.
-
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Són dos falliments que incidental
ment trenquen la tradició de refrena

,

•

.

'1

sa

que

A questes hores

aquetes eixides de

I

en

desorbitament,
l'esperit miquelan-

de

de refrenament i caritat durable en ell j
que'n feien un servent de la Ilei de

gracia.
JOSEP

LLEONART

la expressa amb cruenta

'letra

seva.

després tarnbé,

1

bona grande-

geliá esclatant en lascivia i crudeltat, són
accidents de pas entrernig del caracter

traça fan saltar enlaire es cossos
esquarterats deis assetjants, i aqueixa

1 complascencia

gran amb la

pateix violencia.

seva

1 vanitat

I

terc, el veiem

ifo

ehl que

justarnent

,

e

.

•

--

'erfecció

principalment.

tractant del
és la única

de
desenrotilar-se i arribar
de tota

rgánica o

facultat, sigui

no

Es aquesta

Padencia

i

ho sigui.
una veritat de

a

aquesta

tanta tras

d'ella se'n segueixen tals
flsenyances, que'm terripta
el desig de
k quelcorn rnés
sobres ella. Al
m.s: veurem.
:!di de gran_

me

f

en

corn

l'acció

no

sois és

eficacia per educar al

un

nen,

que Per ella
s'assoleix tota altra
científica, i política

Iduca.ció, artística,

l'amor

propi

Ii fá

responsabitat davant els ho

mes.

Vetaquí

unes

forces que

a un

home

po

den, fins en el cas que abans fos home
perdut i inútil, redimir i aixecar, i sinó,
ennoblir-lo i perfeccionar-lo més encAa.
ra; vetaquí com d'una acció que hopa
s'emprengui, pot esdevenir investiga
dor de veritats, pot trobar-hi un amor
ben noble que u ompli
la propia obra—i aquella

a

satisfacció,

ennoblidora també, que hom sent quan
davant seu veu l'obra, qui va creixent.
Potser

desvíi del que tenía inten
em ve
bé de copiar, ala.
gunes idees, que sobres aixó mateix--11criguí en un setmanari comarcal, per
tal com elles venen a donar Ilum i son
corn una conseqüencia del mateix
que
me

ció de dir, peró

hem

assentat.

«Hornes eminents han fet
quan un horne radical d'idees

notar que

adquireix

responsabilitat, se normalitza; s'e
quilibra espiritualment; i aixó per homes
erninents dit, ens ho aclara també la
Lógica.
En l'esfera de les idees és perillós
una

també és fácil i cómode
Inés extremats

que

es

anar a

raure

als

radicalismes; peró aixís

tracta demadurar

alguna d'aque

lies idees damunt la realitat, hom can
vía, i si és verament ric d'activitat i fe

sincera, torna's d'un radical aixelebrat,
home d'acció, metódic, pacífic i orde
nat,—si bé tot aixó no exclou sigui un
perfecte renovador, revoluciohari en el

Aw>e

es-

sentit de la paraula.
pas perque ell ara ja está bé,
perqué s'ha fet els seus! No; que alfreá
n'hi ha, qui també están bé, en sentit
económic, i criden i esvaloten, i altres
rrhi ha qui están malament en aquest
mateix sentit i en ells passa el contrari.
La raó vera está en ço que al començar

C 1.0

I

hem

Deja en el
primer article,
infantil, que Pactivitat
'9.anera

mentres que

recte

millor Café és el torrefacte de La
trelia.—Carme (Davant de Betlem).

1/cal

caca

seva,

sentir la

una

ultent sofert i de puresa que acoloren la apologitzaven l'homicidi. Aixó, en el
vida de Miguel Angel. Falliments que's cas de l'elernental Benvenuto Cellini fóra
una erupció natural del
taanifesten en lascivia i crudeltat: la pri
seu foc, peró en
Miguel Angel aqueixa rnalastruga conera quan Miguel Angel produeix un
temporització no és ja un accident deis
%, -i:rell o tres d'obres que al seu lloc de
' t
alts
i baixos del seu ésser (Horno tamen),
comentaris
_as
les esmento, en les quals
Y
sinó
una eixida de seny, una
hj,bres és deshonrada la tradició de exal
infidelitat
flament de la forma i expressió humanes a la seva llei de vida interior que s'enlairaya en soferta i
que és el miracle de la creació rn iquel
caritativa virtut, que
angélica; vull dir allavores que, com per dequeia en esquerpesa, peró rnai, sinó
una passa de follía del seu geni contra
aquí, escometedora amb anirn occidor.
la qual no pogué reaccionar el seu boa Per aixó posem aqueixes dugues fugides
en el capítol deis seus greus
do de concentració, es posa a dibuixar
falliments
temes lascius.
perqué trenquen la harmonía amb que
El segon falliment enterboleix, al en
nosaltres, bó o esquerp, caritatiu o en-

,Isems de la font virtuosa de Mansuetut
1-lue brolla del seu esperit, la bella déu
1de les leves virtuts caritatives, i és un
falliment per crudeltat. Vull dir alesho
res de la revolució
de Florencia, que
i Miguel Angel
orgullós
de la part que ha
1
1 prés en enginyar la defensa de la
ciutat,
se complau en
veure com les mines de
„Lnólvora i aItres defenses degudes a la

lització, tots sos afanys convergeixen
cap a aquella fí, i l'amor a l'obra, qui
va creixent,
creix també i l'ompla tot
eh, i aquest amor el fá responsable da
vant sa conciencia, u
crea l'obligació
envers ell mateix, d'acabar lo més bella,
més gran i eficag qui pugui ser, l'obra

Car una de les altres
causes perqué l'acció és educadora, és
perqué ella desperta en nosaltres el sentiment de una responsabilitat; i rés que
asseveri més i dugui més energía i afany
de treballar, que aquest sentiment de
responsabilitat. Aixó és ciar: perqué
quan hom fia alguna cosa, quan aplica
la seva activitat per fer-se un fruit real
de la flor de la seva idea, se l'estima
aquesta acció i tots els efectes d'ella, investiga damunt els fets i les idees d'al,
tres per a assimilar-se'n i ordenar tot
ço que li pugui servir per a aquella rea-

aix6,

apuntat.

Vetaquí perqué és lógic que un horne
espiritual, quan de bona fe es consagra:
a la realització duna
idea, derivi cap a
la gent constructora i normal, fins ha
vent

dreta

sigut abans un radical de l'extrema
o de l'extrema.
esquerra; i vetaquí

perqué hora s'esplica el perqué en els
deis radicalismes, malgrat el gran

camps

contingut

Ilur

d'idealisme, del rnolt

predicar i explanar rnentalment grans
reformes i senyalar els más bells i am
pies horitzons, en la práctica es veu -poc
el que saben o poden fer.
Dintre el renaixement catalá, quí són

-9:f-
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sinó els homes d'acció—d'acció i també
d'idees—els homes constructius, els qui
porten a terme aquestes belles obres ca
talanes en els ordres d'art, ciencia, re
ligió, beneficencia, ensenyança, etz., els
qui també són els homes normals, els
de voluntat al ensems que més forta,
més ordenada, i de mentalitat al en
sems que ampla i atrevida, de una espe
cial adaptibilitat i equánim pondera
ció?
Avui dintre la política catalanista el
ser home d'acció, constructiu, ja suposa
ser home de la mal anomenada Dreta, i
ser un

somniador,

inédit, un romá.n
de l'Esquerra. 1 po
un

tic aixelebrat, ser
dem preguntar: s'es home d'acció cons
tructora nerqué s'és de la Dreta o s'es
de la Dreta perqué s'es home d'acció?--M'anar a mi más ver el terme segón,
•així veiem que els qui no són d'un tem
perament actiu en el nogtre sentit—de
riven cap a l'Esquerra, i els tempera
rnents constructors de l'Esou.erra venen
can a la Dreta.--No vol dir, per aixó,
que en els extrems politics no hi hagi

Consulat.de Mar i la C.omunlialde Con-Let.
ciants, institucions derivades de les lleis del.

homes de molt valer i fins algun isolat
home d'acció, peró aquesta acció és po
ca, car Pidealisme—com en tots els ex
trems—ultrapassa molt, i fin.s la poca
acció que hi ha és más de crítica que

eficacia.»
podríem dir—i que se`m

pas de vera i forta

I

ara

Consulat de. Mar i que

gle XIX els

perdo

—

qui

no

donarán fruít.

Es una altra ensenyança a apuntar
per a la filosofía de l'eficacia de l'ac
ció... i de la poca eficacia deis purs

idealismes.

rigorosos principis

SANS

p

se_

de la

clássi
legislació catalana.
Aquest esperit de restauració jurídica,
les tendencies de l'epoca, donada
obeía
l'estudi deles Ileis de Mar, en les
devía forçosament ocupar Catalunya un lloc
a

qualsr

a

preeminent amb el seu cbdic que havía esde.
vingut universal en l'estudi científic i en la
aplicació práctica.
efecte,

En

les yenes edicions del Llibn

del Consulat de Mar de Pedrozano (Vene.
da

1544

1549) de Maysoni

o

de Westerveen (Amsterdam

1577)

1723)
Engelbrecht (traducció alemana 1790';
foren revisades i purificades per J. M. Par.
de

dessus que les
el texte

publicá en frances junt

catalá,

en

aixb els estudis
ALBERT

•

servaven en

ca

ni si d'una qüestió pedagógica he rellis
cat a una altra de política, car tot és pe
dagogía al fons ara podríem dir, ai de
aquells qui massa confíen en la força de
llurs idees i no curen de realitzar-les, de
amor
crear-se una responsabilitat i un
amor
aquell
real,
que
más sólid, més
purs;
ai
platónic als idealismes
quells, perque COM cosa sutil de poc
pés i sense arrels, divagarán, i si un al
se'ls
tre radicalisme más fort que ells
flors
i
serán
com
absorvirán,
atança, els

esboirades

Febrer

FARGAS

Capmany,

i

com

alp-(7

afegit

1831, tenint de

generals i especials d'-tt 157
a epileg d'aqueixa

historia de comentaristes de la nostra clás.

legislació, l'estudi «El Consulato de!
Mare» de G. M. Casaregi, publicat darre

sica

Catalutiya

rament

i América

históríques
comerdal del segle IZEX

Aquest renaixament de les Ileis
catalanes

Notes
del moviment

Salvades les tristes circunstancies que

oposá al
Catalunya després

l'historia política Moderna

pro

1911.

en

un

en

l'estudi

científic,

mercan

doná lIoc

petit intent de restauració positiva

en

de Catalunya, iniciada pel reí Ferrán

(*)

completada pel seu succellar
Caries III. En efecte, després de la mol.
ció jurídica de que havía sig,ut víctima la

i continuada i

CataIunya consagrades en el «Llibre *del
.Consulat de .IVrar»', i en iloc-de fomentar les

unacIdu

per

iniciatives deis marins catalans com a re
demptores de l'Hisenda espanyola, els di

rina niercant, cdrrent des de les Dlatjes de

els hábits histbrics i les naturais circums

Cornerç», institucions que entraren ea
Ilur periode.'de ple funci•nament en el reg

Catalunya fins als Dorts d'America, Dogué

tancies.

nat de Caries

se

-despertar el record craquella brillant -his
toria militar i

fou

Comercial,

senyora del

deis

segies

en

aul

pot dir-se que aquest floreixerrient mer

la. Les lleis

generals

xer les costurns

que espanyo

semblaven descon-ei

tradicionals de la marina de

sempre

d'aquell esperit

Les institucions

rea

XIX

no

el

num.

324 de

integraven

regulaven el
primer terç del

que

el

encar

aquella fér

codificació que vingué rdés- tard

ficar definidvament les
sota la

Máquina

a

uni

costums marítimes

administrativa del Govern

fent reviure el «Consulat de Mar»,

a

que

fen-i referencia, funcio

Barcelona la Junta de Comerc., el

de

dernitat

Rlmhla deis Estudig, núm. 8

El Saló Inés

EC

adequada

elegant

un

carácter dé

als temps i

a

les

mo
Cl!

La Comunitat de Comerciants era

pació

responía ales
tant profit havler

colectiva de- la classe i

tendencies

gremials

que

donat al corrierç de Barcelona i de Cata.
en

la

casa

Llotja, treballav.

pels interesos de la Corporació, la
día ésser

a
INT Pir

III, amb

cunstancies.

Cada tarda Tkolicert
n

«Juntat

«Comunitat -de Comerciants» i la

lu-nya. Reunits

Central.
!laven a

CI.T.I.Lus-ne.

en

la del 16 de IVIarç de 1758 coniença la /Tac

artificioses

d'acornodament amb

oficiáis

corriere de Catalunya

En l'epoca
(*) Vegi's

les

unifor_mistes leg,islacions, mancades quasi

segle

Mediterra.

cantil, fou més obra catalana

ficultaven llur ea:mí amb

nostra terra, el reí Ferrán

VI,

de la
grés mercantil de
«Pragmática del Lliure corrierç» arnb els
paíssos americans, entrem_ de pll en el
gle XIX, segle de reconstrucció naval i de
activíssimes empreses en que la riostra ma

Mend

de Barcelona

integrada

per tots els

qual
espanYc/

la sortida deis teatres
pessetel
desde 5

per banquets

rnentre

dediquessin la importació
l'en
de fruits o productes

4

exportació

o

grbs

en

a

es

.

a

por

modernitat

constituida per elements seleccionats del
comerciants, i dis
[al eonsulat i del gremi de
propia.
frutava de gobern i jurisdicció

celona
naus

Era

ls

J

Entenía

jvnercantils,
ciatives

la

el braç

e.
•

la

questions agrícoles

totes les

en

recullint i reglamentant les ini

ir.

a

deixant-li

en

les

tant sois corn

a

record de la

eren

tornan.t al

primer

tere del segle XIX,

les tres institucions esmentades les que

consegüent al
sos

que

feia relació amb els Daí

americans. Com si

tinguessin

l'importancia
després devía adquirir el
sentiment de

per la corrent

exercint les

tora d'obres del Poni»
ració amb
al

la qual venía

práctiques
una

a

que

alguns

la construcció de

,

deis nostres marins

preparant

de

saber-se

adaptar als sistemes rnoderns que prornpte

1*1

'devien substituir les velles

ata

dics,

costums marines

sigut

sorra

per

de

concepte

al

naus

aumentar

Masnou

o

per consegüent

naves

d'inagotables ríqueses
gleso$,

no

I ‘bavia

tinguda

del

Uruguai

dis

posar

en

perill la

tant brillant el

seva

parlament

general Ribera,
República, aue obtin

la inercé

d'aquel'
a

del

lliure

essent

comerç,

dia recon.eguts els drets de ciu

tots els

espanyols arribats

a

aque

A pesar del descuit amb que el gavera
d'Espanya s'aprofitá de las ventatges obtin

de vi

gudes

era

per

en

Mirarnbell, fou aauell ilustre

catala l'iniciador del

vies d'expor

tació comercial. El Sud-América

día 10 de Gener

'les costes.

mercantils, precisant

cercar

barco, i de

tad.ania.

despertesn amb més interés

les ,aficions náutiaues

el

des

bocí de costa catalana i feia que
es

noble

polítics entre aauells dos
després de veure aPresat

germans. I

gué

Pernambuco i

cada día

rencors

Dresident d'aauella

fina als Ilunyans ports de Cuba, Puerto

aqUell

espanyoles

del marí catalá. al ,davant del

Barcelo

MaranYon.
Aquest tráfec inter-oceánic amplia

da

seus

Montevi

fer triomfar el bon sentit damunt

pobles
seu

-pipes

esfore de
rnoviment comercial amb aquells

propria vida, fou

naus.

realitzaven el comerç

Mataró,

desde Lloret,

Mirambell, guiat pel

deis vells

per

india de Catalunya seguía prosperant. Més
de dues centes

mes

a

a

una

cananonades pels americana,

rebudes

posat

cap
naus

paíssos fills d'Espanya, el
de 1835 arribá a la capital

extrets

la fondaria i facilitar la entrada de les

viatje

un

eren

restablir el

restau

pedra

entre

moviment comercial

Catalunya i el Sud-Arnerica, que

riouesa havía de portar

font

que les explotaven an

a

tanta

la nostra terra.

CARLES BADIA

MALAGRIDA

ftancesos i holandesas, Mes els ports

d'aauelles Repúbliaues seguien
(t) Aquesta amplitut
en els temps passats.

vida,

amb l'adhesió dels

emprengué

a

sa

carregament de 100

deo. Es d'advertir que les

tute

transportats

havent

mil-lions de auintars de

anys

comerç oceánic

capaç

la

un

vi, i jcomptant

mes,

sorra

funcions

8 mil-lons de auintars de

port

Rico,

sancionar científicament les

futura genaració

de

provinent

comença

havien sigut

1 8 2 2

na,

pre

un

l'avía sigut fundada l' «Escola de Náutica »

lc

obs

estar

costera

seves

ella, portant

no

activitat tal, que, del 1816

una

Sor

Ir

de

Amb aitals elements de vida el cornerç

reglen el corriere general de Catalunya i per

la

situa.ció tant
cassos

penetrar les naus, per

Comerr,

r.115

!A

en una

donaren

se

lars i directores damunt de la Junta Protec

autoritat, la funció consultiva.
Mes,

que ha

de Barcelona 's trobava

2

seva

catalá,

Comanava aquest valent

petita goleta anomenada Constancia. Amb

de

atribucions,

seves

rambell
vía passat adins del mar tota

de la desembocadura del Besós. La Junta

que aquest fos mérit suficient

durá des de

prés de la retirada deis francesos, el port

fonamen
Tan múltiples funcions estaven
ben
definida
i una
en una autoritat

sens

polític

estroncament al maría catalá Joan Mi

seu

de la costa catalana que feien el comer-e

error

fins al 1834, deguent-se la gloria del

1878

les

totes

arrocegada

,llr,-.11 a desmembrar-la

re

centre receptor de

truida l'entrada amb la acumulació de

per a leximirla de l'acció destructora del reial
;Decret del 7 d'Octubre de 1849, que vingué

iel

del port de Bar

Catalunya.
el conierç de

peritat,

1.s.

a

Catalunya. Aquest

al través del Oceá. En l'any 1814, des

poder-hi

particulars, i en síntesi venia ésser
legislatiu de l'agricultura, l'industria

a

(y

com

deplorable que fins

autonomía quasi absoluta, i aixís, la Junta
retornar
la vida econó
de Comerç pagué
mica de Barcelona pels camins de la pros

3)

prepa

catalano-americá.,

ampliació

la restauració i

vida económica del segle XIX.
inent de la

a,

'amb els vells sistemes colonials i no va
lía regoneixer l' independencia d' aquells
paíssos amb greu perjudici del comere de
me

completar aqueixa doble

a

obrant confor

jovent espanyal seguía

El

va

la marina mercant.

a

horitzons ofería al comerç

un

el successiu desenrotlla

en

del

ració legislativa i científica que tants bells

a

a

l'aplicació

consecuencia de

a

Vingué

Junta de Cornerg, diferencia de les
impuls
institucions, obeía
dos anteriors
de

com

llotja tancada.

La

[.
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anístidistne
del "Dazalvali?' de Wvnier
El drama líric ((Parcival)) fou qualifison autor de «festival
sagrat));

cat per

després, certs wagneristes—sempre
extremant la nota, i essent més papistes
que el Papa, com vu.lgarment se diu—
mes

han arribat a trobar-hi la més pura essencia del misticisme cristiá. La pregonesa
de l'abisme que separa ço que és sagrat
de ço que és místic no la veuen Ilurs ulls

apassionats, car és una característica de
la passió l'ennoblir imaginativament la
condició del que la mou i la nodreix, i
atribuir-li quelcom de l'ardor que l'abranda.
La

personalitat

més

gloriosa de les

modernes lletres espanyoles, En Menendez i

Pelayo, s'hagué de planyer en

son

discurs d'entrada a la ((Real Academia))
de la confusió que es fa entre la poesía
mística i la poesía sagrada, ascética o
devota, i digué també que poesía místiea no és Das sinónirn de poesía cristiana,
ja que el misticisrne pot existir fóra de
la ortodoxia cristiana, i en can-vi es pot
estar comDletarnent dintre d'aquesta
sens arribar de bon troç a les
regions

especials

on la mística regna.
El misticisme veritable, aquel' misticisme que és funció d'un estat especial
de l'individu, no pot assolir-lo l'artista
que ho pretengui, per gran ni genial
que siga. Perqué una obra d'art espandeixi aroma mística, la d'haver copçada
primer l'anima de l'autor, puix debades
és demanaría flaira a aquelles fiors que
no en fossin de mena.
Prou n'hi han d'aquestes flors que de
formases en son força, fins ho són mes
devegades que les rnateixes d'olor, Deró
no aconsegueixen un encís tant íntim.
Les ultimes fan ofrena amb son baume
de quelcom indifinible que penetra el
rnéS. 'pregón de nostre ésser i ens con•

quereix em.badalint-nos, côm arribaríen
a aixó les formoses
inodores, per més
formoses que fossin?

Aquest és el cas de «Parcival.» Son
llibret és una forrnosa apología de dos
sentiments cristians, peró que no hi són
exposats rnísticament, i la música que
d'aquesta flor n'és la flaira, no ens porta
tanapoc aromes de misticisme, Derqué
ha de tenir conexions Intimes amb els
sentiments dels quals n'ha de donar
l'essencia. Ni els sentiments aquests ni
aquella música Doclien ésser cristianament rnístiques, donada la Ilevor de la
gua] foren eixits, la personalitat de

Wagner.
1-Tern dit que el llibret de «Parcival»

lloança a dos sentiments cris
afegirn que essent aquests
els dos póls que determinen l'eix da
rnunt del qual gira tot el drama, alhora
formen la base damunt de la qual s'ai
era

una

tians, i

ara

la tossa colossal del cristianisme;
l'amor a Den i l'amor al próxirn. Aquest
nascut de sa més pura déu—la compas
sió —el personifica Parcival, i aquell és
xeca

representat per Amfortas amb el seu in
tensíssim dolor de contrició, aquella
aflicció punyent de qui coneix que, pe
cant, ha ofés el mes adorable deis éssers.
D'aquest estat psicológic d'Amfortas
n'hauría pogut náixer el .misticisme de la
obra, si en l'esDerit de l'autor hagués exis
tit el ferrnent capaç de provocar l'eferves
cencia mística, pero en l'anima de Wag
ner no n'hi
havía ni podía haver-nli
d'aquella mena de llevat espiritual que
és la aspiració de unir-se amb Deu per
l'amor, i que, dintre del cristianisme, ha
produit tantes obres immortals.
I és tant veritat aixó que diem de
Wagner, que no el sapigué veure, o no
el volgué aprofitar, el caire de la dolor
d'Amfortas que podía refiexar sobre del
drama les irisacions delicades del misti
cisme cristiá, que precisament ens en
presenta la oposada faç d'aital dolor. La
naturalesa del talent de Wagner és, tot

just, dramática, i, naturalment, ço que
primer descubrí en la sitmció d'Amfor
tas fou el proa que se'n podia treure
d'altíssima dramaticitat, i s'hi aferra.
Les angoixes del fill de Titurel son per
fectament humanes, eh l aima Den, i ha
ver-lo .ofés és son flagell; mes en Ilâc de
sentir el goig del torment qui ha de pu
rificar al pecador i permetre-li un jorn
descansar en el sí del Tot Misericordiós;
en lloc de sentir Amfortas aquella fri
sanea que fa aimar el dolor Derqué és el
gresol on se purifica la naturalesa bu
mana de les escories que hi rauen per
culpa de la materia; en lloc de sentir a
la manera d'aquelles animes escollides
qui són vergers de místiques floracions,
Amfortas sols sent com sentiríen el
comú dels homens. Ell sofreix torrnents
greus, i procura, i desitja amb les forces
totes de l'anima seva l'anul.lació del do

lor,

o son

aDaibagament.

La visió del Grial, Den.yora de la pas
sió que sofrí Jesús per a redimir l'hu
rnanitat, hauría d'aconortar Arnfortas,
recordant-li la seva Detitesa i la coquin a
ría de la dolor seva enfront de la gran
desa de Déu i de la passió cruenta, que,
en.carn.at, Datí per la criatura humana.
-

Febrer 1914

Él Grial podría donar-li també
consol
al rei deis seus guardians, car
és testi
moni d'un pacte d'amor que fa
fiorir
l'esperança en el cor del pecador
que el
regui amb les aigües de la fe. Si
aquella
doncs, no arrela en el con d'Amfortas'
será perqué aquestes no el
fecunden; la
fe que ehl tingui no déu pas ésser
molt
gran quan tem i rebutja la presencia
del
Grial com si fos una eina de martini i no
una amorosa promesa als
sofirents. Si
mfortas sentís fe amb la fermesa aque
lla que és la base única del
misticisme,
enlloc de rebutjar la visió de la
penyora
santa, n'hauría cobejança, car
devindría
sa única remeiera.
Si Wagner hagués volgut
donar-la
expressió de misticisme cristiá, no

una

hauría rnenyspreuat 1' element místic
que hi havía en Amfortas, i si va
fer-ho
així sería perqué no volía dur-li aital
ambient al seu drama. o bé perqué en
l'esperit del mestre de Bayreuth no hi
havía caliu apte per a vivificar el germen
místic.
Les ansies d'una ánima cristiana per
deslliurar-se de les turpituts de la mate
ria són perfectarnent místiques, si tenen
.

finalitat assolir prompte l'abraçada
de l'Amat; Deró, en canvi, no en té gens
de misticisme el sosDirar per la rnort,
per

se creu que porta la de-slliurança
deis mals que Deu ens envía com a cás
tic del Decat comes. La joia d'arribar a
l'enllaç amb son Jesús, feia exclamar a
Sta. Teresa en els deliquis seus «mue
ro, porque no muero», sense que amb

quan

aquest arrebaçament xardorós salti

per

sobre de les fites que termenen el camp
místic; mes, Amfortas, frissant perqué la
mort posi fi a les seves dolors, essent
així que les dolors aquestes les hi envía
Déu com un majá de remença, ens des
vetlla més el record d'un Tristany pan
teista, delint-se per haver la deslliuran
ça de la mort, que no pas ens evoca la
imatge de la resignació cristiana; més,
molt més ens recorda Amfortas, pel que
a aixó atany, un budista desitjós d'ano
•

rrear-se

Nirvana,
mistes

en

que

que

suprema

l'inconsciencia total del

de

no

un

sa

pas les solucions

cristiá troba
fe. I la fe i

tianes d'Amfortes són

en

la

seu

opti
força

resignació cris

tant

xiques

que,

fins havent pregat

per obtindre un sig
de gracia, i haver-li Déu concedit amb
la profecía de qué hauría redempció, la
Drometenga divina no és balcem que
alleugi els mals del custodi del Grial,
vol morir abans d'helare el cumpliment
de la promesa Deis misteriosos mots
que sentí durant un éxtasi.
Abans diguérero ésser dos els
fogars de la órbita sobre la qua
se mou el drama de «Parcival», i que
tots dos són Drecisarnent l'essencia mes
ne

sentírnents,

Dura

del

cristianisme:

mes,

malgrat ai

demostrat que, deis
x(5, ja havem deixat
podía donar
dos sentiments, Púnic que
mística a la obra, o siga
una escaiença
Deu,
hl fou dramáticament
a
l'amor
desenrotilat, i no d'una mística manera.
En quan a l'amor al próxim no pot
tenir-ne de flaira de misticisme, car la

significança d'aquest

seva

mot sempre

será Paspiració de Phome a unir-se amb
una personalitat divina. Per extensió, hi
ha qui parla—per exemple— de mística
amor a la humanitat, peró nosaltres,
sí tractem de determinar la significió o
carácter d'una obra amb exactitut, hem
d'aviar els termes en el seu just valor,
la veritat

és que tota

amor

que

no

tin

objecte de ses cogitacions una
personalitat divina, i no reconegui per
terme de sos desigs Punir-se amb la di

gui

per

vinitat, 'no
mística.

podrt

pas ésser

qualificada

de

«Parcival», l'héroe de l'obra
wagneriana, tampoc será qui pugui in
Per tant,

a aquesta obra l'espera del misti
cisme. Si el candi-foil arnés el próxim
per- l'amor de Deu, encara, segons el
rnatiç que hagués aital amor, haurta po
gut aportar-hi l'espera aquell al drama,
peró no és aixt, ja que la compassió en
vers les criatures sofirentes és qui des
vetlla la sensibilitat en l'anima de «Par
cival», i li serveix de graó per a muntar

fondre

amor de Déu.
En el drama de Wagner «Parcival»,
on sera doncs, el misticisme cristiá? Se
será en Kundry,
rá en els cavallers?

al

.

qui

volta, el tipus més grandio
dramátic de tots els concebuts

és, tal

sament

per

Wagner? Es inútil que el cerquem,
inútil

sería que adelarats
sim per atrapar les quimeres
com

corres

d'un

te

brosenc deliri. En el «Parcival» no n'hi
ha de misticisme perqué no pot ha

ver-n`hi, correspón

a

aquest

mic estat del sentiment

Wagner,

per

ses
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a

religiós

condicions,

no

un

tér

al qual
hi arri

baya.
L'exacerbació sentimental religiosa
qui heu el nom de misticisme, és quel
com de tanta subtititat, d'essencia tant
sublimada que no la pot estrafer tota la
humana ciencia aplegada. Precisament

viacions

quasi

heterodoxes deis con
templatius italians. L'escola franciscana
de S. Bonaventura, cristianitzant la filo
sofía de Plató, i sobretot la de Plotí, son
deixeble, sobre de la bellesa i l'amor,
doná els motlles de la mística cristiana,
formá els homes aquells que en ses

frissances ploraven,
«perqué l'amor no és

com

Jacoponi,

amat».

les arrels d'un sentiment s'endinzen
més en les pregoneses de Pánima,
menys admetrá la puresa de aquest la

mácula de l'esforç per simular-lo. Peró,
que tingui son origen en més fondres
intimitats de l'anima, no hi ha cap
d'altre, de sentiment, com aquest mis
tic de qué fem qüestió. Per ventura es
podría suposar que els accents inspira
díssims copgats en les obres immortals
de la mística cristiana fossin simula
cions d'aquell estat psicológic que alguns
qualifiquen de morbós?
Wagner, el gran Wagner, l'artista
meravellós que ha extremit el món amb
el mágic poder del seu art, no ha pogut
arribar-hi a Pexpressió del misticisme
cristiá, perqué a aixó no s'hi arriba per
la voluntat ni per l'intePligencia; la sola
via que hi porta és la d'una fe cega, in
trontollable, fe contra la fermesa de la
qual tot hagi d'esmicolar-se. I, d'on Ii
vindría a Wagner la fe aquesta? Un
horn.e qui papellonejava tots temps, cer
cant la veritat, entre totes les filosofíes
i totes les religions, sense fer-se cárrec
de qué sa perseguida sempre defugirá
les persecucions inteldectives; un home
obsessionat pel paorós problema del
destí ultra eixa vida; un home qui vol
haver coneixem. ent de la divinitat per
especulació filosófica, no pot pas sentir
les les ansies d'amor que arboren els
cors en flarnes vives per son Amat, per

veure

resultat

darás als fills d'Israel: Aquel'
qui és m'envía Tal fou la contesta de
Jeová a Moisés, quan aquest en el Sinaí
preguntava que hauría de dir a son
poble. Qui no aturi les especulacions de
la raó, oposant-li la resposta mateixa si
tracta d'inquirir els atributs que són
inherents a la divinitat, i que ella— la
raó —no podrá pas mai capir—strá de
bades pretendre que ha pogut fer qual
que obra mística. Bé deia un deis retó
rics llatins nostres—Quintilia, ens sem
bia—que sois el foc crema i Paigua mu
lla.

Mes, moltes vegades s'usa del mot
en
el vulgar sentit d'idealit
zació, i aleshores si que en trobaríem
misticisme

en el «Parcival» de Wagner.
La sublim página anomenada «encís del
divendres sant» pot ser-ne un. Com
pari's aquesta amb els «murmuris de la
selva» en el «Siegfried»; ar_n_ bdós frag
ments responen a una visió diferenta
de la natura, puix si aquest últim n'es
la concepció pagana, Paltre fragment, el
del «Parcival», s'adapta al segell d'es
piritualització cristiana. En els «mur
muris de la selva» tot és color, descrip
ció deis elements, remoreig de l'aire
amb les fulles, cant deis ocells... tot ex
terioritat; mes, en «l'encts del divendres
sant» sembla, en canvi, que s'hi vulgui
copçar Pesperit de la natura, la causa
que vivifica la saya per la qual la prada
reverdeja i l'esmalten colorades flors.

exempIes

Aquella

d'aquesta

és

una

página virgiliana,

aquesta sembla que ens
tir amb el místic castellá:
tre

anterior article sobre la

que l'autor

un

Ço

En
unitat ideológica de la obra wagneriana,
ferem

corn

d'evolucions religioses, i, qui cregui
aixó, no podrá sentir-lo el misticisme
cristiá, puix, per assolir Pardencia del
desig de unir-se amb una divinitat, cal,
de totes passades, creure que la divini
tat aquesta ha sigut, és i será, és a dir,
que respón a la veritat, perqué la veri

Deu.
nostre

cristianisme

tat és eterna.

I; Wagnér podría tenir el sentiment
educat en materia religiosa per arribar
hi a las espontaneitats místiques? per
qué, ja ho diguérem abans, hi ha coses
que no poden estrafer-se, i a mida que

son

sentava el

pre

vulgui

mer

repe

«Mil gracias derramando,
Pasó por estos sotos con presura,
Y yéndolos mirando,
Con sola su figura
Vestidos los dejó de su hermosura.»

és allí

on acaba aquesta que
comença
el regnat de Pespeculació amorosa, per
que ?sabeu quina és la vera finalitat de
la mística arribar amb l'amor: allí on
no pot l'horne arribar amb la seva limi

tada

intel-ligencia, suplir

d'aquesta

la limitació

aquella abundor coral
qui feia escriure a En Lull «Digues,
foll, si et desamava ton Amat ?qué fa
ríes?
Respós e dix que amaría, per ço
arnb

—

que

morís; com sia cosa que des
mort, e amor sia vida».
Aixt, aixt és com parla la mística
cristiana, encarrilada per la filosofía de
S• Bona.ventura, l'ordenador de les des
no

amor sia

XIATU RAU PURGANTE
Recomendada por las Academias de Medicina de París y
-

Barcelona, etc.,

etc,

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

Diplomas y

medallas de Oro

—

constipación pertinaz del vientre, !ufanos crónicos del hígado y bazo, obstrucciones visce
estómago é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas tifoideas, congestiones
amarilla, escrófulas, obesidari (gordura); NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—
legitimIdad, zigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorach, con el esudo encar
etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones y substituciones.
VÉNDESE EN FARMACIAS, DROGUERIAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES

Combate eficazmente la
rales, desórdenes funcionales del
cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre
Como
de
nado y

garantía

n?.2.mlnktración g calle Cortes,

Nadie debe .estar

en su casa

sin

una

el-1

e3 Pi Rea-g.omp

botella de agua RUBINAT-LI ORACH
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I, saben

per

qué

Wagner ha pogut

en

d'Amfortas, l'hagués místicament
exposada. Fixi's el públic en la trágica
dolor

sentimen.t de la una i l'altra poden te
nir punts de contacte, i fins zones de

valor del personatge i ens donará la raó,
i si a a-questa valor hi ajunta les alta
ment dramátiques de Parcival i de Kun
dry, i fins la de Klingsor fatiller, forço
sament veurá que és dramáticament
com la obra de Wagner no té preu.
Resum: dongui's al «Parcival» la in
terpretació que es vulgui, semDre resul
tará que es tracta d'un deis prodigis de
l'art, i per tant, el públic ha de prescin
dir de les idees de Wagner en les qües
tions religioses, i procurar que el seu es
perit s'assadolli de les artístiques belle
ses que sens nombre existeixen en l'obra

reciproques infiltracions, sobretot quan
les formes d'expressió d'aital sentiment
tenen la vagorosa, eteria generalitat de

que fou, pel
de cigne.
A les arts

renovellada eternalment, de les formes
naturals. Totes dugues concepcions,

doncs, troben a Deu en la naturalesa,
peró el panteisme és per identificació
que li troba, mentre que la ortodoxia
cristiana sois hi perceb una alenada
Pero,

encara que

les

cions restin diferents

les formes musicals
element

del

Aquesta

és

dugues concep
l'essencia, el

en

qui

són el fernení

drama, segons Wagner.
l'explicació segona al per

qué de la pregunta.
De totes maneres, fos el «Parcival»

un

drama místic, com alguns pretenen, o
bé senzillament un «festival sagrat»,
autor, no hi ha qui pugui
la importancia artística. Da
vant del fet tothom ha d'acotar el cap i
«Parcival» és deis que parlen amb elo
qüencia ben arrebaçadora.
La obra d'art qui és «Parcival» no
sen perjudica Das de no ésser mística.
Nlés aviat hauría perdut si, en lloc de
com

deja

escénic melodramátic, impropi d'ella i
del personatge...
Pero en el que voldríem més insistir,
fóra en els pecats contra eufonía que tots
els actors no's cansaren de cometre. No
ens referim únicament a la fonética la-.
mentable amb qué sonaven en Ilurs bo
gues els versos maragallencs, sobre tot
al dir els noms propis i geográfics, sinó,
principalment a la falta de sentit rítrnic
al dir els endecasíl-labs, a la de sentit
musical al pronunciar les paraules i de
tota mesura en la ernissió de la veu, ple
na d'asprors, forgacla fins a l'enrogalla
ment, fins a l'extinció o fins al crit es

donar-nos Wagner el caire humá de la

els moments aquells a Sant
Joan de la Creu? Primerament, perqué
el panteisme de.ifica la natura, i el mís
tic sentit cristiá d'aquella deseobreix a
Deu detrás, de la bellesa transitoria, pero
acostar-se
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mestre

alemany,

plástiques

son

tentori.
També ens semblá observar una ten
dencia a donar al gest expressiu massa
preponderancia damunt la paraula; a
exagerar-lo fins a lo encarquerat i mecá-,nic i sovint, a fer-li subratllar exagerada
ment no ja frases i conceptes, sinó, mots,
tocant per go mateix en la mímica i ád
huc en certa mena de coreografía.
Potser gran part de culpa deis exces

cant

i literatura gre

ningú els pot restar importancia
artística, malgrat ésser plasmades dintre
gues

la co-ncepció pagana del .món. Fem ço
rnateix, dones, amb les obres wagneria
nes; prescindim de les idees filosófiques
i religioses de Wagner i adtnirem al
gran artista qui era en ell.

son

J.

regatejar-li

de dicció la ten-len alguns excessos
de gesticulació. 1 és que el que es gua
nya en expressió de gest, per llei fisio
lógica ha de Derdre's en Duresa de pa
sos

FORNELL

«Wagner i nostre públic», aparegué
NOTA.—En
errada d'impremta que hem de fer notar. Nosaltres es
criguérem que Wagner «escollía els assumptes de les seves
obres entre'Is llíTICS i els llegendaris», peró el calxista posá.

raula.
La inferioritat indiscutible en quant
a dicció i fins a timbre de veus de la gran
part deis actors italians sota 'Is france
sas, depén sens dubte d'aquesta prepon
derancia que donen els italians al gest

una

místics.
Pel
en

con text

compendrá nostre interés
errada, que ja suposern corregiríen

de I'articIe d'avui és

assenyalar

acuesta

degudament els lectors,

com

tantes

d'altres que és

corrent

trobar en diaris 1 revistes.

expressiu.

"Ingenia"
La «Ifigenia» de Goethe és una de les
obres més armonioses, serenes i pures
que ha produídes l'esperit dels homes;
rnés Dura encara que la Berenice, que la
Ifigenia de Racine; tant pura corn l'An
tigonct de Sófocles el pur.
D'aquesta armonía, d'aquesta sereni
tat, d'aquesta puresa, qué ens pervingué
al través de la represen_tació per Audi
torium oferta l'altre día? Fins aon res
pongué la realitat damunt les taules al
noble

esforç de la nostra flamant escola

dramática?

l'Auditorium

a

en

qui

molt pot esperar-se molt déu
exigir-se. Hem de ser, dones, exigents.
Rernarquem, entre molts més detalls
no per infims menys enutjosos, els ulls
esDarverats, inquietíssims que rodava
infadigablement el rei Thoas; la mísera;
descoratj adora figura de Pilades, de veu
funeraria; el rnaquillatge truculent d'Ar
kas. Remarquen-1 també la lluita física,
verament heroica d'una actriu (la jove
nesa i el tem.Derament de la qual l'hau
ríen Dogut fer una Ifigenia plena de sua
vitats i dolcesa) per adaptar-se a uh joc
De

AMJ3L,A

Garantía absoluta

Inoblidables per a mi, dugues represen
cions a les quals vaig assitir a Paris amb
molts pocs dies d'interval. La una d'elles
fastuosa, plena d'enlluernamen_ts
huc extravagancies: la de la tragedia de
Verhaeren, bellisima_tant mateix, «He
lene de Sparte». L'altra fou una repre
sentació normal de la Ifigenia de Racine
al Teatre Francés.
Helena va esser Ida Rubinstein. Mai la

i)

tots eis

armonía del

de

perfecció

gest havía conseguit
en

la

tanta

recomposició erudita,

Una figura
tragada del pinzell de qualque poter hel
segons documents auténtics.

lénic s'animava en l'escenari del Chaté
let... Res hi mancava en quant a plásti
ca; ni una certa rigidesa en eIs plecs de

9

T=--,_e_anonflien

en

ei,,z precis
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les robes, ni a.quell anguleig, encara
egipci, en les posicions... Mes ai que deis
Ilavis d'aquella figura maravellosa sortía
una

veu

tornava

inarmónica,
en

educada, qui
prosa vil i melodramática els

alexandrins més bells i armoniosos.
La «Ifigenía» normal, era madama
Bartet. Corn podré dir la sobrietat, la
suavitat del seu gest, MAI IMITATIU, paírazc,
acompanyant gairebé en sordina a la me
liflua dicció, al fluir dolcíssirn, quasi ete
ri, deis versos racinians tornats líquida
niel en aquells Ilavis delicats, música
pura en la gola melodiosa de mil cordes
emocionadas. I amb aixó una dicció tant
senzilla, tant clara, que feien penetrar el
concepte tot seguit en el cor i en el cer
vell del espectador menys inustrat.
Cal dir entre aquestes dugues actrius
vers quina se'n va la nostra preferencia?
Quantes Idas Rubinstein podrían fer
nos oblidar la dicció aurissona de la pro
.

•

digiosa Sarah Bernard acompanyada
d'una sobrietat de gest que sovint arriba
a l'immóbil? Calen els gestos expressíus
per acompanyar els infinits matiços de
expressió que en sa boca vivifiquen la

paraula?

Remarquern

Icimportant

que

/a

en

pastica d'aquestes actrius eminents no
és el gest, sino 1' actitut, cosa distinta. El
gest és tot exterior; l'actitut ve de l'inte
rior sempre; el gest es manifesta en una
serie de moviments, és dinamic; la.ctitut

d'essencia estática,

serie de re
gest, la Venus
de Milo una actitut. En una serie de ges
tos expressius qui subratlien paraules i
conceptes, la tasca del actor se fragmen
ta, es dispersa; l'actitut imposada per
una pregona conciencia del carácter
del
personatge, de la circumstancia per qué
passa, imposa al gest unitat i mesura.
crea una

posos. El Laocoon és

Per

un

aixó, si els

actors del A uditorium
es movían amb
més o menys facilitat, ja
no sabían tant d'estar-se
quiets. Tingui's

compte amb qué la gimnástica rítmica
no els faci
relliscar vers la mímica o la
coreografía. En can vi, nosaltres creiem
en la utilitat
absoluta que per a ells tin
dría la conternplació freqüent
de bailes
estatuas arrnoniosament

quietas.

Paró sobretot, sobretot la EUFONfA; que
sigui reconeguda per damun.t de tot la
sobiranía de la paraula. Que si la parau

la, esdevinguda
conscienta, es fa, jus
tament expressiva,
sem.pre clara i
en

sense perdrefs raai en vil
rogall ni
ridícol escanyarnent, ja sabrá
ella

itnposar armonía i sobrietat al gest.
Aixipodern esperar-ho, sobretot
lloc

que per

en

alguna

cisam-ent Theatron,
zi

-uditorium,

lloc

on

Leopardí

gens

cosa

lloc

no's diu

on se

un

pre

mira, sinó

s'escolta.

Dlálegde F2ederic Ruysch
Canso

a

tota cosa
o

Febrer de

igu

_PARRAN i MAYORAL

mort,

no

restadi e1 Fredszle Raysch

Sola eterna del

món,

a

en

és parada
natura;
tu

contenta no, segura
de tot dolor passat. Profunda nit
a la confusa ment,
al greu pensar obscura
a l'esperança i al desig,
l'esprit
d'aire mancat es sent:
aixís d'afany 1 de temença és lliure;
l'edat buida avorrida
sens tedi és consumida.
Vivim: i com de paorosa larva
somni neguitós,
al nadaló petit corre dins Pánima
confosa recordança,
aixi havem fet memoria
del nostre viure, mes la cosa és llarga
de recordar. Qué fórem?
Qué era el moment terrible
que la vida es dig-ué?
Cosa molt gran 1 oculta
ara és la vida per la nostra pensa,
com a la ment deis vius deu ésser ara
lagnota mort. 1 així com quan vivía
es refugía de mort, es refugía
de la flama vital nostra natura,
no contenta, segura,
perqué Pésser beat
nega als niortals, 1 nega als morts, el fat.

forat del pany).—Dimontri! Qui ha

en

senyat la música a aquests rnorts, que
a mitja nit com els galls? Paró de

canten

que santo una suor
estic tant mort cona ells.

no em

pen

que parqué els he preservat de co
rrompre's cm ressucitessin. Amb tota
la filosofía, tremolo de cap a peus. Ma
leit sia aquell diabla, que em va temp
saya

de ficar-me aquesta gent a casa. No
sé pas qué fer-hi. Si els deixo estar aquí
tancats, que cm sé jo si esbotzarán la
porta, o cm sortirán pel forat de la clau,
vindrán a trobar-me al Hit? Demanar
tar

auxili per

deis rnorts, és

cosa

que

m'está be. Endavant, fem el cor
1 provem una mica d'espantar-los.

fort,

por

no

(Entrant.) Fillets, a quin joc tenim de
jugar? No us en recordeu que SOU morts?
Qué és aquest aldarull? Potser que us
heu ensoperbit per la visita del Czar? (I)
Us penseu que ja no sou subjectes a les
lleis anteriors? jo m'imagino que tot
aixó és de burla i

ressucitat,

no

me'n

parqué pugui ter-vos dispesa, i

en sou
de mena, cer
queu un altre per heure-li la sang, que
jo no estic disposat a qué cm xucleu la
meya, com he sigut pródig d'aguan fil
tre que us he posat a les yenes. Acabem.„
si voleu continuar estant quiets i en si
lenci, com fins ara heu estat, hi haurá
pau entre nosaltres, i a casa meya no
us mancará_ res;
sinó agafo una tranca
i us esclafo a tots.
Mort —No Venfutismis! que et pro
.

meto que restarern ben morts,

de veritat. Si ha

alegro moit,

pero

(*) L'estudi del Ruysch tou visitat pel Czar Pere I.. el
qual després el va comprar i el feu eonduir a Petersburg.

sense ne

cessitat que ens esclafis.
Ruysch. —Doncs que és aquesta fanta
sía que us ha vingut de cantar?
.Mort. —Fa poc, que al punt de mitja

nit, s'ha comp-lert

per

primera vegada,

aquell any gran i matemátic, del qual
els antics escrigueren tantas coses; i de
la mateixa manera, aquesta és la prime

vegada que parlen els morts. I no
sois nosaltres, sinó en cada cementiri,
en cada sepulcre, ja
sia al fons del mar,
sota la neu o l'arena, a cel obert, en
qualsevulga lloc que es trobin, tots els
morts, a mitja nit, han cantat com nos
altres, aquella cançoneta que has sentit.
Ruysch.
fins a quina hora cantareu
ra

parlareu?
Mort —EJ. cantar

ja

está

liest,

enrao

durará un quart. Després
vindrá el silenci fins que torni a com
nar

encara

plir-se el rnateix any.

freda i gairebé

jo

momíes

per aixó ja podeu fugir de casa meya.
Si és veritat alló que es diu deis vam

Ruysch (fóra de l'estudi, mirant pel

debo,

tant

seves

pirs, i vosaltres

tu fa via

creada,

nostra nua

veu

J.

deis morts

I de les

Ruysch —Si aixó és veritat, no cree
tingueu de ropre'm el són una altra
.

que

vegada. Parleu amb

jo

tota

llivertat. Que

m'estaré en un recó, 1 us escoltaré de
molt bona gana com a curiós, sense

destorbar-vos.
Mort.
que

podem parlar altrarnent

sia resposta a una persona viva.
Qui no té de replicar als vius, acabada
la cano ja té la feina feta.
no

Ruysch.—Vetaqui, que cm sab rnolt
parqué m'imagino que sería inte

greu,

ressantissirn, sentir alió que elirieu en
vosaltres, si poguéssiu parlar junta

tre

ment.

Mort —Encara que poguéssim no sen
tirías res, parqué res tenim a dir.
Ruysch. —Mil preguntes per fer-vos se
m'acuden, peró com hi ha poc temps
per a escollir, digueu-me els sentiments
que al cos i a l'anima us esdevingueren
al punt de traspassar.
Mort.—D'aquest precís moment de la
mort, ja no rne'n recordo.
.

138
Els altres morts.—I nosaltres tampoc.
Ruysch.—Com pot ser que no em feu
memoria?
Mort.—Com tu no te'n recordes mai
del moment que et comences a ador
mir, per més intenció que hi posis.
Ruysch.—Peró l'adormir-se és cosa
natural.
Mort.—I el morir no et sembla natu
ral? Mostra'm un borne, una bestia o
una planta que no mori.
Ruysch.—Així no és estrany que can
ten i parlen, si no feu memoria de quan
varen. morir.
Així
era

aquel',

mort

i

del cap

encar era

fent esment,
combatent

no

poeta italiá. Jo em pensava que
sobres aquest negoci de la mort, vosal
din

un

sabríeu alguna cosa més que els
vins. Peró tornant al mateix no sentíren
cap dolor al punt de morir?
Mort.—Quin és aquell dolor, que el
qui el prova en acabat no se'n recorda?
Ruysch.— De totes maneres tothom
está persuadit que el sentiment de la
mort és cosa dolorosíssirna.
qui et diu que la mort és
Mort.
sentiment, o és tot el contrari?
Ruysch.—Tant aquells que en quan
la natura de l'aninla, s'acosten al Darer
deis eDicuris, corn aquells que 'cenen la
creença cornú, tots o la majoría, conve
nen, en el que jo dic; o sia creure que
la mort és per natura i sens comparació
im dolor vivíssim.
Mort.—Doncs bé, tu preguntarás als
uns i als altres: si l'horne no té facultat
d)adonar-se de moment, en el qual les
tres
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en

operacions vitals,

en

major

o

Menor

part,

resten solarnent interrornpudes, ja sia
per somni o síncope o ietargía, o per
qualsevol altra causa, com s'adonará de
aquell moment, en el qual les mateixes
operacions fineixen del tot, i no per Doc
espai, sinó per sernpre més? Altrament,
corn Dot ser que tingui lioc un sentiment
viu al moment de la mort? I que la mort
sia per qualitat propia un sentiment viu?
Quan la facultat de sentir, és no sois de
bilitada i escassa, sino recluida a cosa
tant mínima, que manca i s'anul-la per
cornplert, ere-as que la persona sigui apta
per un sentiment forte Aquest mateix
extingir-se de la facultat de sentir, creus

11

que den ésser un sentiment grandíssim?
Mira, que fins aquells que moren de mal
agut i dolorós, acostant-se'ls la mort,
poc o molt temps aban.s d'expirar, s'a
quieten i reposen, de manera que es pot
conéixer que la liur vida, reduida a pe
tita quantitat, .no és suficient per al
dolor, sinó que aquest fineix primer que
aquella. El mateix diré, de riostra Dart a
tot aquell que es Densi haver sentit dolor

al rnornent de la

mart.

Ruysch.—Als epicuris

potser

aquells

sirnes

de la substancia
que judiquen
de l'anima, com jo he fet fins ara, i faré
molt más de aquí endavant, havent sen

ment;

ceríen aquestes raons,

altra

peró

no a

vegade.s la mateixa Hangar és
plaer; máxim quan allibera de pati

cosa

lor,

tit parlar i cantar els morts. Perqué
creient que el morir consisteix en una
separació de l'anima i del cos, no com
prenc com aquestes dues coses, junyides
entre elles, de
quasi
una i altra constitueixen una
sola persona, es puguin separar, sen_se
una gran violencia i un treball que jo no
podría dir.
Mort.—Diga'm: l'esperit és potser u.nit

que

,

—

al cos, per algún nervi o múscul o mem
brana, que de necessitat és tingui de
rompre quan se'n va l'espera? O potser
és un membre del cos, que en tingui
d'ésser tallat o extirDat violentament?
No veus que l'anima solament ix del cos,
quan li és impedida la permanencia i no
hi té lloc, sens cap força que la entregui
o

l'arranqui. Diga'm

encara:

potser

Ruysch.
encara

se

és dolor?

no

sempre és

cosa

viva, al

sobre- aquesta

—

Mort.—Més aviat plaer que no Das al
tra cosa. Sapigues que el morir corn Pa
dormir-se no es fa per un sol instant.
Sinó per graus. Veritat és que aquests
graus, són más o menys, segons la va
rietat.de les causes i els genres de mart.
En Pultim de aquests instants, la mort
no deixa ni dolor ni Dlaer de cap mena;
com el somni. Eti els altres precedents,
no Dot generar dolor: perqué el dolor és
i els sentits del home en
cosa viva,
aquel]. temps (aixó és, comengada la
inort), són moitnts, corn si diguéssim
extremadament atenuats de força. T Dot
ben bé ésser causa de plaer: peroné el

Dlaer

raonar

al temDs de la mort, mentre sentieu
aquella dolesa, creieu morir-vos, o que
la delectança fas una cortesía de la mort,
o irnagináveu una altra cosa?
Mart.
Fins que vaig ésser mort, no
em vaig persuadir mai de no haver esca
pat del perill, i fins Púltim moment que
vaig tenir facultat de pensar, espera.va
que la vida em duraría encara una hora
o dugues:
corn Denso
que succeeix a
rnolts quan moren.
Els altres morís.
A nosaltres passá
el mateix.
Ruysch.— Així ho diu Cícero (1) que
cap horne és taiment decrépit, que no
es pensi viure al rnenys un :any. Peró,
com sabéreu que Pesperit era fóra del
cos? Dieu-rn'ho. Com coneguéren Pésser
morts? No responen. Fillets, no em sen
tiu? Haurá passat el quart d'hora. Pal
pem-los. Són ben morts una altra vega
da; ja no tinc perill que ern tornin a fer

és

quietes, facils i suaus.
Ruysch.—Dones quina cosa és la mort
no

de

vosaltres dieu:
aquells que he tin

com

que amb tots

materia, hem convingut molt diversa
ment. pero que jo men recordi, cap al
legava experiencia propia. Are din-me:

ment

si

Sigui

—

ocasió

gut

sent ficar i lligar
fortament, o corn tu dius, conglutinar?
Perqué doncs sentirá. arrancar-se al
sortir-ne, o provara una sensació ve
hementíssima? Tingues per cert, que la
entrada i la sortida de l'anima, son igual

que al entrar-hi ella

sabuda és que la fi d'un do
plaer. 1 la llangor

cosa

per si mateixa és

mortal déu ésser más agradable perqué
allibera del major sofriment, jo, per
mi, si bé a l'hora de la mort no vaig po
sar malta atenció al que
sentía, perqué
els metges em prohibiren afadigar el cer
vell recordo peró, que la sensació que
rebía, no era molt diferent de la delec
tança que dóna als homes la llangor de
la són, al moment que es van adormint.
1 a nosaltres ens
Els altres morts.
sembla recordar el mateix.

conghtUnades

manera
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trobem davant d'una nova in
que ja ens havem fet inflnites
vegades i que no hi ha ningú .que no se
l'hagi fet alguna volta.
Envelleixen menys leo actuals genera
cions?
Els números ens dirán ben clarament els
termes en que está situat el dilema. Interi
nament, assegurem que no mort tanta in
fancia com moría en anys passats. De l'edat
de 1 a 10 anys la mortalitat és molt menor
cada día.
Vegin ara les seglients xifres:
números,

e

a

rama

nostra
Raans

Barcelona
11U-15122as

El número de nous matrimonis registrats
1880, fou de 2,698, corresponent a un 14'81
Una de les més grosses inquietuts deis es
per mil, sobre la població de allavors; i en
tats moderns, és la minva de natalitat que's 1910 foren els matrimonis, 5,134,
correspo
deira sentir en la major part _deis pobles
nents a un 17'48 per mil sobre la població
de
civilitzats.
1910.
Franga, Alemanya, Anglaterra i altres
Allavors les veritables causes de la minva
estats d'Europa están alarmats per la cada
de natalitat no són altres que les que havem
dia major baira de naixements. Es preven
senyalat abans. L'inquietut moderna, les
per a no llunyans díes, que'ls naixements creixents dificultats per a
resoldre el proble
quedarán molt per dessota de les defuncions ma de la vida, i fins didem la major cultura,
i que la població minvará, en perjudici de
encara que airó sembli una
heretgía.
l'actual organització de la societat.
Tant com el poble va tenint més cultura,
Per a deturar aquesta minva de la nata
més instrucció, encara que aquesta sigui
litat s'han promulgat lleis en pró del m.atri
rudimentaria, és fá més cárrec de les res
moni; concedit premis i pensiona als pares de
pon_sabilitats morals que contrau al dar fills
familia nombrosa... Peró aquestes mesures al món, i es torna egoista per eh l i per
aquells
no desfán l'efecte que -produeixen les doc
éssers que podría procrear.
trines maltasianes; peró sobre tot, fins des
Uua sola cosa, de veritat, compensa aval
coneixen aquestes doctrines, les pen.oses
la minva de la natalitat. La cultura que fá
condicions del viure. Dar fills al món, per
compendie certes coses al poble, també
al pobre, és augmentar aquestes inquietuts,
din que per a preservar-se de les malaltíes
šs plantejar greus problemes familiars
1 de la mort, déu preocupar-se de l'higiene
l'home faig tant cora -pot de la familia nom
del cós i de la casa. Paral•lelament els
brosa.
Doders públics han treballat 1 treballen per
No parlera de les classes riques o senzilla
l'higiene i la salut de la collectivitat. 1 per
ment acomodades. Aquestes sempre han
aquest motiu la mortalitat ha decrescut en
donat el menor contingent de fills al món.
una gran proporció.
Catalunya conserva com trenta anys en
Fou en Barcelona i -pobles aval agregats
darrera la seva proporcionalltat de naire
d'un 29'32 per mil, en 1880; fou de un 23'06
ments, prova de les energíes de la raga.
per mil, en 1910. De manera que en trenta
Peró Barcelona no s'ha pogut sostreure a la
anys ha baixat la mortalitat en un 06'26 per
corrent dominant en totes les grans pobla
mil. De modo que en 1880, amb una població
cions mondials, i especialment en aquelles
de 364,126 ánimes (oficialment), hi hagué
que com la nostra., tenen un carácter cosmo
10 678 defun.cions, i en 1910, amb ana pobla
polita. Val a dir que no és de les que han ció de 587,284 habitants (oficialment) les
de
vist min.var raés la seva natalitat.
funcions han sigut 13,546.
Sempre amb
Estadístic» al da
No és molt lo guanyat, peró quelcom scha
va,nt, veurern que en 1880 els naixements millorat i més anirem
guanyan; ja que les
foren 11,728, representant un 30'47 per mil
condicions higiéniques de Barcelona són
sobre la població oficial; en 1910 foren 14,398,
millors d'any en any i de mica en mica.
corresponent a un 22'80 per mil, sobre la po
Darant l'any de 1910 la menor mortalitat
blació oficial; és a dir, en trenta anys els es registrá en el districte
quart, que tingué
nairements han descendit en un 8'67 per un 15'48 per mil de defuneions; el
districte
rail. Airó és molt, peró no arriba al 22 per
que raajor mortalitat registra toa el quint,
cent I al 31 que han
registrat algunes grans
que tingué un 24'52 per mil de defuncions.
capitals d'Earopa.
El mes que major número de morts hi
Allavors cal preguntar: Es que ininva la
hagué, fou el de gener, que sumaren 1,704;
napcialitat?
el que menys, fou el de setembre, que no
No; al contrari, la nupeialitat, els casa
més foren 935.
ments, han augmentat.
seguint amb les mudes ensenyances deis
II

en

ens

terrogació,

-

Morts

725;

en

en l'edat de
1910, 709.

Morts

735;

en

en

en

54 anys:

en

1906,

l'edat de 55

a

59 anys:

en

1908,

en

a

64 anys:

en

1908,

a

69 anys:

en

1906,

de 70

a

74 anys:

en

1906,

de 75

a

79 anys:

en

1906,

de 80

a

84 anys:

en

1906,

de 85

a

89 anys:

en

1906,

de 90

a

94 anys:

en

1906,

l'edat de 60

1910,

Morts
737:

a

1910, 685.

Morts

848;

en

50

en

910.

Pedat de 65

1910, 934.

Morts en l'edat
760; en 1910, 781.
Morts en redat
591; en 1910, 6-61.
Morts en Pedat
371; en 1910, 424.
Morts en l'edat
175; en 1910, 177.
Morts en Pedat

38;

en

1910,

53.

De més de 100 anys:

en

1906, "3;

en

1910, 7.

Pel registre que havem fet d'aquests da
anys—no hem anat més endarrera
peroné no teníem datos—resulta que en
l'edat més difícil de l'horne, deis 60 anys als
64, fins als 95, 99 1 més de 100, els datos són
favorables al darrer any de 1910.
Es pot, dones, afirmar que la gent no mor
més jove (al menys per lo que fá a la riostra
ciutat) que moría 10 anys endarrera. 1 airó
no
deira d'ésser un dato molt digne de
tenir-se en compte.
Una altra pregunta: Barcelona és de les
ciutats on m_ort més gent de malaltles infee
cioses?
No tenim, dintre Espanya, més que una
Doblació amb que comparar-nos, per tenir
un número semblant d'habitans, 1
aquesta,
és Madrid. Segons els datos estadisties, la
Proporció de les malaltíes infeccioses és
rrers

Barcelona,

any 1910:

Tifus
Verola

360 defun.cions
93

Tuberculosi pulmonar

Sarampió.

.

o

Total

»

1217

»

263

2,

1933
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Una important

Madrid, any 1910:
Tifus
Verola
Tuberculosi pulmonar
.

.

.

.

.

Sarampió

.

801

»

1550

»

388
Total

Casa de Barcelona

1094 defuncions

.

.

.

3833

Resulta, dones, que Barcelona és molt més
que la capital de l'Estat espanyol.

sana

Amb un sol any, Madrid té 1900 defuncions
més que la nostra ciutat per malaltíes in
feccioses.
Barcelona indubtablement ocupa una po
sido privilegiada. Clima suau, aires del
mar, pinars i amples vies, sobrietat en els
fills de la terra,, tot contribueix a que la
nostra raga es conservi forta encara.
Que`ls homes ajudin una mica a la natu.ralesa, i Barcelona será, temps a venir, mo
del de ciutats. Que és el nostre més car

desig.
PERE DE

PRADES.

(De El Poble Catald).

d'articles de vestir, de refinat gust i que té una
extensa clientela distingida, tant de
senyores
com de senyors, no permet que
cap deis seus
dependents, quan té un refredat, despatxi da
rrera del mostrador.
En efecte, no és gens
agradable haver de fer vis a vis amb una per
sona que al estornudar ompla l'espai de micro
bis infecciosos. Per a evitar aquest mal efecte
als seus clients i al mateix temps la_ perdua
d'hores de treball, la esmentada casa té sem
pre una provisió de capsetes de Pellets del
Dr. Mackenzy a disposició deis seus depen
dents per a procurar la seva rápida curació en
el cás d'estar refredat. Universalment és re
coneguda la gran eficacia deis Pellets per a
curar el refredat en
24 horas, sense necessi
tat de fer llit ni perdua de
temps. Presos al
primer siz:aptoma, quan se comença a estornu
dar, la destil.lació mucosa, mai anirá enda
vant el refredat i sempre curará dintre de
les
24 hores. Se venen en totes les farmacies a
pessetes 1 'so la capseta.
-
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Barcelona un. nuevo
organismo político. No es ningún casino,
pues con uno en cada calle hay bastante.
Tampoco es un periódico, pues los que en la
actualidad se publican bastan y sobran pa
ra el número de lectores que hay en nuestra
ciudad. Además, no hay en Espana quien
no esté cenvencido de que casinos y periódi
cos no sirven para maldita de Dios la cosa
en cuanto a ganar unas elecciones o hacer
prosélitos para esta o aquella idea. Todos
estamos al cabo de la calle en lo que respec
ta a la pureza del Sufragio y no necesitamos
leer periódico alguno para convencernos de
la bondad de tal o cual doctrina. Estamos
convencidos de antemano.
Ello era bueno para nuestros abuelos, que
para cambiar impresiones tenían que ocul
tarse y para exteriorizarlas en alguna for
ma se veían obligados a ocupar el ingenio
en periódicos satíricos. Y aun esto no podían
hacerlo siempre, por lo cual, en más de cien
ocasiones, hubieron de derramar su genero
sa sangre en revoluciones, pronunciamien
tos y asonadas. Así se comprende que respi
reconoció
raran satisfechos cuando la Ley
la
libertad
de im
derecho
de
reunión
y
el
prenta. Entonces si que se creíaen la impor
tancia de los casinos y en la eficacia de los
artículoá de fondo. !Como que hubo diario,
como La Iberia, que con un sólo artículo lo
graba derribar al Gobierno cuando se le an
crear en

tojabal...
Pero «el mundo marcha», como descubrió
Pelletan después de largos y profundos estu
dios, y ahora, después de treinta y nueve
anos de Constitución y de relativa paz inte
rior, hemos caído en la cuenta de que nues
tros pobres abuelos eran unos románticos,
unos sencillos ilusos. !Afirmar el Derecho!
!Encomendar al Estado la administración
de la Justicia! !Quebrarse la cabeza escri
biendo largos artículos, sosteniendo estruen

5'1

Ermaipa
dosas polémicas para triunfar de los contra
rios con las armas de la Razón!... !Qué insig
ne tontería! ?Acaso hay argumento mejor,
más rápido y más contundente que el palo
y más definitivo que el revólver?
Los partidos extremos de la política—car
listas y lerrouxistas—fueron los primeros en
dar en la clave de nuestra salvación Com
prendieron, al poco tiempo de hacer uso de
los derechos que la Ley concede a todo ciu
dadano, que las discusiones, asambleas, ar
tículos periodísticos, eran, en Espana, tortas
y pan pintado. ?No es este—se dijeron—el
país de los majos, del lance al pie de una
reja, de la pulia/á trapera en el recodo de
un camino? Pues continuemos nuestra lis

A primeros de Noviembre pasado recibí
carta de don Gustavo Gili, el editor de
las «Obras completas» de Juan Maraga.11,
dándome una noticia Que me dejó asombra
do. La noticia era la de:que fuera de Catalu
na no se habían vendido en el resto de Es
pana más que seis ejemplares de dichas
obras completas. !Y luego se dirá que Cata
luna vive espiritualmente divorciada del
resto de Espana!
Conviene saber que de los once volúr_n:e
nes de esa edición de las obras de Maragall,
seis lo son de escritos en castellano, inclu
yéndose los artículos que durante anos Pu
blicó el gran espíritu espanol en el «Diario
de Barcelona> y algunos ensayos, tan jugo
sos y tan íntimos, que dió a «La Lectura».
Mas aunque así no fuera, y se tratase de
catalán, yo, catalanizante
sus escritos en
una

-

toria. ?Que un senor pacífico nos combate
con la pluma y con razonamientos irrebati
bles? Palo de ciego para que rectifique.
?Que un partido político contrario al nuestro
se permite hacer públicamente una crítica
de nuestros actos y entorpecer nuestra mar
cha? Pues se asaltan sus Círculos, las Redac
ciones de sus periódicos y se traba un en
carnizado combate en plena calle.
Los resultados de esta táctica modernísi
ma han sido tan positivos que ya no son. los
partidos extremos los únicos que la adoptan.
Los partidos de orden, monárquicos, los del
centro, como si dijéramos, van también a
adoptarla. Y he aquí el nuevo organismo
político que se va a crear, según leí ayer en
La Tribuna:
«Se asegura que entre el elemento joven
que constituye la sección de Juventud en la
Pena Liberal existe el propósito de organi
zar una guerrilla liberal, al igual que las
Juventudes radicales y requetés carlistas,
dedicada a velar por los intereses del parti
do, libertad individual y tranquilidad de
Barcelona, exigiendo a cuantos deseen per
tenecer a dicha guerrilla que estén inscritos
en la Sociedad del Tiro Nacional.»
!Ya estamos salvados!
?No es esto, lector, un verdadero adelanto,
un nuevo paso hacia la vida práctica? ?Qué•
importan los Círculos políticos, los periódi
cos y hasta los libros? El Que quiera tritm
far, el que quiera tener derecho a gobernar
el país, que cree una o varias guerrillas.
?Acaso no se imponían, por un sistema pa
recido, a los Poderes públicos, los famosos
senores feudales?
Que esto es un salto atrás.

?Y qué? Que así
diciendo que el Africa empieza
en los Pirineos y que no queremos recibir el
aire de Europa... !Valiente cosa nos importa
lo Que digan las demás naciones! El caso es
tener un destino, ser concejal y mangonear
en la vida de la ciudad. Y cuando estos me
dios no basten iremos a Marruecos para que
las cábilas nos ensenen otros- Algún benefi
cio tenía que reportarnos la campana de
se

seguirá

África.
de todo, las autoridades nos dan
razón, porque lo ven, lo oyen... y siguen

Después
la

callando,

cobrando y dando

ejemplo.
J.

(De El Diluvio.)

auticatalanista, sostengo que los que en Es
pana se tengan por cultos y se interesen por
nuestra literatura espanola—o, si se quiere,

ibérica,—contemporánea, no
a

tienen derecho

ignorar la obra poética de Maragall,

quien muchos diputamos y reputamos -por
el más grande poeta ibérico del paso del sl
glo XIX al XX. Y no sé a qué Poeta ibérico
del pasado siglo, puede ponérsela por enci
mo de él.
El que no sepa leer catalán, debe apren
derlo para conocer con Maragall a otros ex
celsos poetas y escritores. Como creo que es
una obligación de todo espanol culto la de
habituarse a leer portugués. Y cuenta que
el
no soy de los que creen que el catalán y
Portugués mismo tengan que persistir como
lenguas vivas y de conversación y uso do
méstico cotidiano en la Península. No oculto
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que mi deseo—y el deseo lleva aparejada la
esperanza,—es que llegue un día en que no
se hable en la Península espanola o ibérica
Espana,—otra lengua que la
—es decir en
espanola o castellana, con los matices que
cada región le dé. Y que a esa lengua espa
nola única irían, para enriquecerla y fiexi
bilizarla, elementos íntimos del catalán y
del portugués, como en el castellano litera
rio de hoy se han sumado elementos leone
ses, aragoneses, andaluces. y se están su
mando elementos americanos.
Pero este mi deseo y esta mi esperanza son
una cosa y la existencia viva y real de las
lenguas y literaturas catalana y portuguesa
es otra. Y sostengo que todo espanol culto,
sobre todo si a las letras se dedica, debe es
tudiar.las literaturas portuguesa—y desde
luego la gallega—y catalana, antes que la
francesa .o italiana. Y tenemos no poco que
aprender de escritores, y sobre todo de poe
tas, catalanes y portugueses, cuya lírica su
pera en delicadeza e intimidad a la castella
na. No conozco, entre los maestros del pasa
do siglo, poeta más íntimo, más penetrante,
que Joao de Deus o que Juan Maragall. Los
'conozco, sí, más estridentes o más pomposos
y, desde luego, más elocuentes o, si se quie
re, oratorios.
Y este hecho lamentable de que las obras
de Maragall no hayan encontrado más que
media docena de compradores en. la Espana
no catalana, coincide con el hecho de
que
en Cataluna se empiece a volver a la lectura
de escritores castellanos. Clan° está que de
algunos, de los más íntima, es decir, más
.

universalmente castellanos. Porque es inte
resante saber que la juventud intelectual
catalana, cuando quiere leer escritores cas
tellanos, busca a los más intensa, a los más
íntimamente castellanos, que son, natural
mente, los más universales, no los más cos

mopolitas.

?Quién

ha sabido cantar a la fmagna His
pania», a Iberia, como la cantó Maragall en
aquel su estupendo himno de los hispanos?
Mas no es cosa de entrar aquí ahora en un
estudio, por breve que sea, de la obra de
Maragall. Es labor que requiere más espa
cio y mayor dirección de tiempo Sólo me
he propuesto llamar la atención. sobre el he
cho tristísimo de que Gili me dió cuenta.
Alguien dirá, y acaso no le falte razón,
que no se ha anunciado bastante la edición
de las obras de Maragall. Puede ser. Nues
tro público es uno de los más tardos en en
terarse y uno de los más recelosos. Y aparte
la recelosidad inherente a todo espanol—esa
parte que con la envidia, su hermana, e hi
jas ambos de la haraganería, nos corroe el
alma—acaso no deja de tener nuestro públi
co motivos para desconfiar.
A ver si la cosa se corrige publicando en
este y otros semanarios y diarios gráficos,
Maragall a cuyo pié diga:
un retrato de
«Don Juan Maragall, ilustre poeta catalán,
ya fallecido, cuyas obras completas están
siendo muy elogiadas por la crítica».
MIGUEL DE

UN.AMUNO

(El Mundo Gráfico.)

la muntanya de Montjuic. El cas
tell i la zona polémica. Pero sembla que en
la visita entre el reí i la Comissió i el govern
i la mateixa, es donaren seguretats de que
certs obstacles desapareixerfen amb una

gament en

plumada.

Es gros el treball a fer, peró no dubtém
que Barcelona en sortirá triomfant, amb l'a
juda, de tots, com n'ha sortit de tantos altres
empreses.

Queden

certament altres afers a resoldre
allavors. La ciutat déu presentar-se
davant dels que la visitin amb totes les dig
nitats. Déu estar ja resolta Purbanització de
l'actual via de reforma, i no tant 'sois aixó
sinó que es precís que a banda i banda de la
vía Layetana no qnedi un solar per a edifi
l'Expo
car. Imaginen-vos que en l'any de
sició la Reforma estés com está aval Quin
efecte més pobre i deplorable s'endurien ola
visitants de Barcelona! Resten encara ola
carrera de l'Aixample per empedrar; el afer
de la neteja pública; l'arreglament de la
Rambla; del Saló de Sant Joan; resten mol
tes, moltes coses a fer. 1 miren que tres anys
són molt pocs anys per a realitzar aquesta
labor irnmensa que déu fer-se, si Barcelona
vol presentar-se digna del seu nom. La nos
tra ciutat té moltes coses encara de poble
gran, -1 d'aquí a aleshores és precís fer des
aparéixer dels nostres carrers innombrables
obstacles que són un m.anifest insult a l'esté
tica i senzill bou gnst.
Naturalraent que qui pot fer aixés qui déu
fer-ho és el nostre Ajuntanaent, encara Que
prestant-li la nostra ajuda tots: premsa, co
merg, industria, banca, particulars, obrera,

d'aquí

a

-

paraula.
especialment l'Ajuntament déu im
Posar-se de les responsabilitats que li cabrlen
remeiar mólts defec
si ell era culpable de
tes que's poden remeiar; de no resoldre molts
tots,

en una

Perb

no

La futura
D'aqui-a tres anys ha de tenir Iloc l'Ex
posició dqndustries Eléctriau_es. Heu's aquí
data que pot ésser memorable en la nos
tra historia, data que ens imposa a tots una
trova en les lluites, un treballar intens i fort
Per a la futura grandesa barcelonina.
La data de l'Exposició s'atanga. En prin
cipi s'ha determinat que sigui en 1917.
Queden, dones, tres anys per aixecar els
palaus i pabello-ns que serán hostatge i mare
deis productos de la terra i de l'enginy
humá. Es precís apressar-se i pensar de
quina manera es fará el gran certamen. No
está encara determinat el lloc on s'enxpla
gará, per més que's parla de diversos. Sem.bla que'l primer que schavía assenyalat
(Parc, carrer de Marina, Granvía i Plaga de
les Glories Catalanes) ha estat abandonat.
La Comissió dubta ara, segons sembla, entre
altres dos em-plagaments: un al peu de Sant
Pero Martre, en terrenys de Les Corts, i un
altra en la muntanya de Montjuic. El pri

una

mer

ofereix certes ventatges: es podría
disposar de grans terrenys de lloc pla, for
mant

lo tant un. sol dios on hi cabría tot;
aquest dios se uniría amb la cintat per medí
de la Granvía Diagonal. El segón també té
mohos condicions eXcellents: rnolts deis
terrenys de- la muntan ya de Montjuic són
ja propietat de
l'Ajuntament i el eles podría
lgu.alment ésser tot un, unit arab la ciutat
pel costat de la plaga
d'Espa-n ya.
A ludid i nostre el
sego-n lloc és el prefe
rible. La muntanya de Montjuic
espera la
seva urbanització;
urba-nitzada sería una de
les coses r_n_és belles que
tindría Barcelona.
Per

que schan de resoldre i que amb
bona voluntat i ganes de treballar hi ha
temps per a deixar solucionats.
Naturalment que per aixó és indispensa
ble que tots els regidors de l'Ajuntament
s'imposin d'un amplíssim esperit d'armonía
i de sacrifici de tots els amors propia. Sola
ment així podrán fer obra práctica i benefi
ciosa per ala interessos de la eiutat.
Per aix?*) és que nosaltres creiéra que tots
els eiutadans de Barcelona donen oblidar an
des agravis 1 laborar en pró de l'Exposició,
que será una manifestació esplendorosa de
la riostra raga catalana, i un pas naés en el
seu caraí de gloria que donará la ciutat que
és de tots, el nostre amor deis amors.

problernes
Hl ha ja planols que la canviarfen radical
ment si l'Exposició es feia allí. Una granvía
de 25 a 30 metres aniría de la Plaga, de Es
panya al dios de la mateixa. Per allí puja
ríen quatre línies de traía-vi:es 1 tots els ca
rru.atges, havent-hi ademés gra,ns aceres per
als vianants. A tota la banda de marina del
mont, s'exten.dría una amplíssima terraga
que sería el r_n_és bell passeig sobre el Medi
terrani. D'un extrem d'aquesta terraga par
tiría un pont ro_etálic de grans dimensions
que, passant per sobre de la carretera de
Cán Tunis, moriría damuut el moll de Sant
Bertrán., en relació directa am_b el moll de
Catalunya. La major part d'aquest moll
sería convertit en grandiós saló de festes,
quedant dintre el dios el Club de Regates,
per a tots aquells festivals de mar. El pont
de que parlávera tindría quatre o cinc as
censors per aquells que volgnessin entrar a
l'Exposició pel costat de marina i per a co
municar els pabellons arab la gran sala de
testes,
En can.vi, remplagament de Les Corts té
znolts inconvenients: l'haver de comprar ola
terrenys; la distancia de la ciutat i del
mar...

Després queda un altre aspecto del proble
ma. Alguns deis edificis que's construeixin
per a l'Exposició, ho serán arab carácter de
finitiu. Construits en la muntanya servirán
Per a fer-la més atraient i bella; constru.its
en llocs tant apartats del centre de la urbs,
quedarfen allí com oblidats en mig deis
camps que per molt temps restarán solitaris.
Una sola i gran dificultat oferei'z icemaela

(De:El Poble Catalá)

Acaba de gertir

R, PE;
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Qtiésdon.s Civiis, estudiados segon.s
nostre Dret per Milis de

Peguera,

extractados per
Francesa Maspons i

Anglasell.

Extracte de la doctrina civil de Pe

guera anotat amb la

Jurisprudencia

catalana.
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dignitat en que
informá sa copiosa tasca i el segell personal
amb que sapigué informar-la, el mateix es
cia d'estil. Per la noblesa i

Informad()
De rany

seguir
bé

F011 espléndida i molt concorreguda la
!esta en honor de Santa Eulalia a l'iglesia
de Pompeia. La bandera de la verge i mar

nant-li el

de

d'Igualada,

resse

el seti de Barcelona a Ponze
de setembre de 1714 Estem en el segón_ cen
tenari &aquelles gestes de trista conseqüen

prengué la Lliga Espiritual de Nostra Se
nyora de Montserrat.

giós.

podía esperar profit per a la Patria, decai
gu.da ja i per llei natural esmortuint-se fina
arribaral renaixament en el. segle XIX, és
innegable que l'intenció fou meritoria; i,
com l'Iglesia Católica en la commemoració
deis fidels difunta, la Patria catalana ha tin

gut

en

els seas martres

jador. Qui

no

cregui

en

un

exemple

encorat

la conveniencia de

a can

Subirana, Porta-ferrisa, 14.

ques

literaries,

sos

estudis

crítics,

ses

idees i dotat d'una meravellosa transparen

Nards

en

011er).

Roca, comprén

les

dugues seccions

les següents secciona:

Semblances,

Cróni

soeials, Cróniques polítiques, Actuali
barcelonines, Des del camp, Cróniques

ques

tata

l'Exposició Universal, Cróniques
jurídica.
de

espiritualitat. Com obres definitivos deuen
éssér apreciados; son valor no ha caducat;

En Sardá, ademés de crític penetrant, seré
cultíssim, fou un gran escriptor, molt ríe en

Tradu.ecions (entre elles 31
&lloraci mag_níficament vertidos en
1 Epistolari (interessants cartes íntimos

estudiant a l'autOr com a juriscon_sult, tanca
la labor realitzada, perEn Sarda, clasificada

Val

avui 1 sernpre serán consultados amb interéá
llegides amb goig.

odes

Volum. tercer: Darrer en 'a serle catellana.

cróni

successos 11

originals,

síes

Després d'un treball d'En J. Lluhí 1 Rissec,

gueren l'admiració deis seas coetanis i han
deixat !onda petjada en el procés de nostra

-

tres direrents époqu.es de sa vida.
Volum primer: Unic de la serie catalana.
Precedit d'un_ estudi necrológie d'En Mara
gall, conté les següents seecions: Semblan
ces, Estudis críties, Articles literaria, Poe

següen.ts: Varietats, Críti-a bibliográfica.

preciar talent. Sea Produe

glosant memorables

sos

en

Roca i

Figura culminant de l'intel'lectualitat ca
talana durant el darrer quart del segle XIX,
En Joan. Sara, espargí -pródigament en re
vistes, periódics 1 altres publicacions soltes
cions

de

Volum segon, Primer de la serie castellana.
Precedit d'uns apunta biográfies de En J.

Ohms escullides d'En joan SIra

son

un

en octau major de 852 pla,
nos, luxosament irapreses en papen verjurat
i illustrats cada un arnb un retrat de l'autor

a

EDMLL

.

i estudi-s

Un índex alfabltic de persones citados en
les obres d' En Sardá 1 que comprén no
menys de 300 referencies, facilita el rápid
coneixement de l'opinió de l'autor respecte
les individualitats que foren objecte de

a

sos

estudis.

kOM1D

to r 1ED

rT

m

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

mportant:

a

que ron

marán tres vol-ams

vera),

i

Murar

deixebles Pre
dilectos i també un de sos més grans admi
radora.
Les obres eseullides d'En Joan Sarda, for

baixos,

els fruits de

La commemoració de la guerra de Felip
V ha d'ésser enguany extraordinaria. Si de
l'esforg deis rn_artres dcaq-aell teraps no se'n

esfore

a

les obres i

patria,'s'em

bla la mereix, mentres nosaltres, profans,
hi aportem l'amor patriátic il fervor reli

un

G

-

un bon servei a
la cultura patria, sla decidit donar-les a la
publicitat reunides en tres volums, havent
pres nota deis treballs efectuats per En Joan

figures del Misten, i per a
completar-lo s'admeten donatius de qualse
vol quantía, en el local de la Lliga de Nos
tra Senyora de Montserrat, Monte-Sió, 3 bis,
en

cia; peró al cumplir-se els dos cents anys
s'inaugurará el monument que, a nom de la

D'aquest monument se'n ocuparán els ar
tistes, donant-li gran importancia, com sem

reclama

acabar les obres, que serán un
éxit deis qui en l'actual renaixenea patrió
tica schan reservat la part raés noble de Po
nació i religiositat.
Hi ha milers de pessetes, invertides totes

Pere, durant

de nostra

Catalunya,

tothom per

La bandera de Santa Ealaria és precisa
ment la que portaval. conceller Rafel de
Casanova al calme en els tapiots de Sant

renaixenga gloriosa

en e

un

Déu i de

a

Maragall,

cosa

Resurrecció del Senyor te
sírabol del també gloriós Renaixe
ment Catalá. La Lliga Espiritual en 310M. de
ním

castellá, ella ésser

homenatge, prestant ademés

monument de la

sermó magistral

que desfiguraríem si l'haguessira de
nyar.

Catalunya.

quants visitin. la Santa Muntanya, és
de tots ola cristiana de nostra terna que

en els actos religiosos.
Peró el que pensem fer notar ara és el re
cord 1.'2 propósit que's deáprenen del sermó

en

de nostres glories litera

dispersió les

en

altament artística i digna de admiració per

nau

catalá que
com una

ses obres de l'oblit a que sa,
conderanava 1 animats al propi
temps del via desig de rendir-li un merescut

record

Misteni de gloria del Rosari
monumental de Montserrat siga una obra

del temple, do
color catalanese que voldríem

P. Pías

en

ries.
Per

anyal, vé tam
el segón cente
camí de la reintegració

o

en

considerat

Que'l primer

veure més sovint

del

tribut

obligat a dedicars-hi

nari, al trobar-se

tre barcelonina i la de la Lliga Espiritual de
Nostra Sen.yora de Montserrat resultaven

escaientes dins la bella

en un

crivint

Economía. Verltat

en

eis Dreus

La. Egipcia es la única funeraria que posseeix Carabra de Desinfecció,
servint cap arte
facte que no ala previarn_ent desi-__nfectat.— NOTA: Acurat
rá-oid servei tant a la Capital
com a fóra.
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LA,
Obradors
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Barcelona:

dle Miran, 279

(SAGREM&)
Algues hiDertermals, de temperatura 60°, alcalines,
bicarbo
natat-sbdiques. Sense rival Del rourn.ationtegla eilabeteo
les afeccions del eotóniae, fetgo,
Aqu.estes aigues,
de reudtació universal, no mes es venen
embotellades i les bote
lles duen tots els distintius ab el
mima.
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Teléfoin 80250
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Els mes rápits i els
mes
económics de essencia
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ca.miens, 15/20

Telegramas I Telefonemee

kutomóbiles

ORGELOMA

Catallán. Cridlm la atenció deis

consumidors,
m_alalts, per tal que ncit es deixin. sor
identiqu.es a les nostres aigues d'alees

com

artiflefais

s'ofereixen

que

fonts

Imagibmariess que
fontr, de origen.

en

no

aquest mercat arab

d'hotels i ambulancies
nitaries.
Per

mes son marques de

floras

de

fábrica 1
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a

França:
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(PARHOI

ómnibus i
30/40 HP.

y

Pera transport de passat
gers, servei de collegis i

m.olt Darticularment deis

pendre admitint

Espanyofia

T-Ibrileal de Auto Óbils

transports de
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1

'/,
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Per canots de

15
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