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atangant la data de

va

la obertura del Parlament

espanyol, més
significació apareix l'ardit
estol deis regionalistes qui porten la re
presentació de Catalunya; cada día se
amb més

acolora més

en

relació, sobre tot, al

partits
palpable,

3nformació

seva

1.51

cosa

una

podrida,

com

sempre; trobareu els

resultats de la pauta oficial,
marta, arriba

qui

de tant

vi-ure; natural

a

imperfecta, com
deis moscarons qui's fan

patológic,
efectes

sentiment de

Preu:
Dip‘sit:

Lluis

será

Gili, Claris,

en

si algú, Del

seu

estat

recorrent

a

entre l'estol
pan i

un

ehl la impressió,

deis varis agrupaments:
22

tot per

l'istil.

Per darnunt totes aquestes

petiteses,

en

polítiques da
nuPlitats
amorfes
deis partitá
munt les
és, tarnbé, per la formidable quanfitat

'nostres concretes valors

de vida que la

representagió de la-Lliga

significa, enfront deis, Ipartits,Aui van
perdent llur forga per la nianaa d'ideal.

deterrninats
una

B.

senzilla

regionalista i

C.

1b

Bra.cons

xic de ment,

l'esgarrifança...

Nornés cal mirar les denominacions

pessetes

a

d'electricitat, pot fer economía,

pot estalviar,
els altres; que

CARNER

com

té necessitat de

comparació

JOSEP

republicans,

dir, de la gent qui es vol apro
fitar de la república, ja d'abans que vin
gui!, jaumistes, go és, els de l'ideal d'un
home; mauristes, idem... i anem seguint;
val

ferments' i en els morescs, sense escorga de l'Espanya ensopida.
Així va Catalunya a les Corts; per la
viridicencia, sense flor, només amb una
reprlsentació deis --regionalistes. Val a
massa antipática i entumida; trobareu,
;dir que no sois és per l'avantatge de les
corn sempre, aquella Cosa encarcarada,

Eleu`s-aquí

per

futur possible pressupost;

els

nacionalitat.

AUQUES

sia de l'ideal del

demá. grans onades de vida damunt la

mirada pel camp poli
tic espanyol, si us fixeu, per mica, en
el resultat de les darreres eleccion.s,
trobareu per tot un escampament de
Si lienceu

nostra sort, la fornal del

7

o

déu ser-ho la

garoses.

qui dóna aquella massa informe, sens ideal; aquell moscaró, avui
més odiós, quan arreu guspireja, per

ser-frEu---

escalfa; liberals,

rnent, pera, arnb vida

soliden i determinen les materies qui al
llur entorn eren un xic rarefactes i va

la quadrícula,

Acaba 'la--

rnés

contraposició an aquest caos
deals (?) bisantins; gastronómics, tenim
el nostre estol regionalista, qui signifi
ca quelcom positiu i con.cret en l'ordre
patriótic; dl no vol dir ni conservadu
risme ni lliberalisme, ni cosa republica
na, ni monárquica: ni d'En Pere, ni de
En Pan; vol din per sobre de totes aquei
xes accidentalitats, patriolisme real, no
de bambolla; d'aquells qui, arnatents al
bategar fecunde de la substancia de les
nacionalitats; estudíen dar-li ambient
perqué els seus bateas incipients sien

en

d'

tots;

valor, tangible i
és a
guisa d'aquells nuclis primitius qui en
iiur moviment de rotació, atreuen, con
la

ser cosa

En Mistral és mart.

Associaoló Catalana

que`s

esblaimament general deis

PIJOAN, trad.

I

A mida

ministerials,

és, de l'ideal del pressupost, del sol

ço

qui

Les Ifich

iques deVrll

Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la nostra Admisintració.
Prea: 2

pessetes

te
Tinc vesllums per a creure-hi en una
claror que ve de dintre, vull dir que a
deduccions que s'hi arriba pel coneixe
ment s'hi pot arribar, didern merave
llosament, devegades, per obra del pur
sentiment. Sense documentacions, sen
se textos, el poeta s'emocionará talment
d'una realitat en un rnom. ent intens,
que al expressar-la coincideixi en jus
tesa arnb l'erudit. I així l'un per la
Ilum que ha rebu.t dels documents, l'al
tre per la llum de dintre seu que se
ha esparramat .sobre l'objecte, l'un per
l'altre per. un dó de
un dó de saviesa,
poesía han penetrat l'objecte.
d'aixó venint, trobo un gran delita
ment en Someniae com a essencials al
qui es regeix per .proves, cona al qui es
regeix per enarnorament, dugúes quali
tats essencials, que fossin la intensitat,
Padequat de l'objete, o siga que cada
un es dongués ten' al seu objecte; l'un
estudiant-Io i seguidament afirrnant o
teoritzant; Paltre donant-se a la con
ternplació del objecte i desseguida a
cantar-lo i així el pensarnent eixiría de
ells amb una comú predestinació de
cosa vera a la qual ens sentiríern atrets
sense esrna de demanar si alió vs de
saviesa o de pura ernoció.
Davant de l'absolut no és també sa
viesa Pemoció majar?
Abstrets de cap coneixernent histó

ric, de
távem

preconcepció política,' can
el nostre sentiment de patria.
cap

Ers havíem deixat guanyar de la

con

ternplació d'algunes encontrades de la
riostra terra, i ja en aquest punt, ha
viem deixat esplaiar-se l'emoció. Re
tréiem en aquells articles, com en la
vista duna encontrada nostra l'espera
hi gaudía una figuració talment reli
giosa, on descansava, i cona el monestir
enfervoría l'amar a la
terra-mare, i que si en un pensament hi
trobávern plenitut de seny catalá (un
seny catalá que ens forjávem gairebé
intuitivament sense rnés proves que un
vagorós record de parcials lectures dels
nostres pensadors) ens sentlern delito
sament sospesos entre'l cel físic que toca
a les nostres roques i l'altura inescruta
ble d'on ens venen les hores de Huna_
aixl seguint el- curs de la propia enla
ció, i cap rnés norma, deiern trobar en
l'un atribut una mística se.mblanga de
ens

removía i

l'altre: un fons d'emoció religiosa en
el sentirnent de patria, un fons d'a

que.st en l'enlació religiosa.
Arnb aquest únic enarnorament que
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alhora tot el document i tata la
situávem intuitivament el pur
originan i de la patria en els carnps, a
rnuntanya, al cor de la qual commosa
ment batejávem de forma natural incon
taminada de la patria. Al entregar-nos
sentiment pensávem amb pre
a aquest
ferencia en derts indrets de la terra, en
cert rrionestir, i en certs homes de seny,
catalans, peró tenint de tot go dit un
coneixement ben fragmentan, que havía
bastat noresmenys a reclamar envers
ells la claror de dintre nostre que ara
amorosarnent ens
ens els illuminava i
hi retenía.

ens

era

teoría,

I veusaquí que aquests dies, per pri
i coneixent poquíssim de
mera vegada,
les seves altres obres, obro el llibre en
qué un nostre prelat explica la Tradició
Catalana, recalcant-se en textos i conei
xements hum..ans de gran fondaria, i em
trobo que en un panteig del conjunt,
el sentiment
en prous punts concrets,
de patria a qué ens deixávern anar ve a
resultar segons ciencia: que verament el
pur originan i de la patria devalla de les
ciares encontrades que ens enamoraven
i que aquelles de mí preferides són jus
tament les que, segons textos de saviesa,
són bregol de la raga i de la seva espiri
tualitat, i que aquelles naus de rnonestir
sota les quals una fonda exultant emo
ció d'amor al cós de la nostra terra es
removía adins meu, és tarnbé una déu
incontaminada, i l'arquitectura del mo
nestir, la que per excel.lencia pot
Ella nostra. 1 el llibre savi diu també al
poeta que en la deftnició que dl havía
barbotejat sobre el seny catalá, tot i co
neixent ben fragmentariament els ho
mes
que l'encarnen, l'amor no l'havía
enganyat, sinó que li havía fet veure
més erra i tot del propi coneixernent,
o
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que en ell fou valiosa deducció del pa
cient estudi deis textos avinents, ha tin
gut en la actual cultura una mena de
reencarnació de un carácter poétie pie
d'espiritual trascendencia. I al dir-m'ho
recordávem de les coses atraients
ens
que la claror de dintre posant-se-Phi en
el món havía fet pensar sobre'l mateix
tema de la poesía popular al poeta

ragall.
?Desmereix el sentiment de l'un del
coneixement de l'altre? Si cada ún pel
cantó parlaren duna cosa prefe
seu
rida i amb la més gran intensitat que
cabía en cada u?...
D'aquests docurnents cordials, em
plauría a mi també una vegada deduir
ne que potser és fóra de lloc discutir la
superioritat de Perudició sobre'l sen
timent en una cultura, o inversament;
i que el problema rau talvolta més aviat
l'adequació i en la intensitat, és a
en
dir, en qué, poeta o savi es produeixin
cada u en el seu lloe i segons la seva na
turalesa. 1 allavores, cm diu el cor que
tant el que no fa una afirrnació que
abans no la vegi abonada per docu
ments, com el que deixa que a l'hora
bona la claror de dintre se li escampi
cona una llanterna sobre algún objecte,
cridant-lo al seu amor, viurán contents
Perqué jo cree que és vana
en alló seu.
dialéctica tractar de qui té més raó o
forga, ni de si el món és del poeta o del_
savi, ni de si és el coneixemnt segons
ciencia o bé la emoció go que té de in
formar una cultura. Deixar rnoure lliu
rement dins de la seva órbita cada es
perit i que la vida mateixa seleccioní,
crec

que fan

una norma

nobilísima

en

aquest cas. Perqué jo crec
teix, saviesa o emoció no podrán menys
de trobar-se emparentades, per no dir
foses en una mateixa claror, en aquel'
punt on les paraules verdaderes duren
IlléS enllá de l'home.
que tantma

JOSEP

LLEONART

meravella!

?Será aixó (així
ens

posem

en un

tot

_l'amor

de

em plauría), que quan
objecte adequat i amb

qué

som

capagos, conei

El anilar Café éS el torrefacte de La es
trella.—Carrne (Davant de Betlem).

xement i sentirnent deuen trobar-se pa
rents en-un punt, i que el secret de qué

pensament perduri

un

secret de la

ve

d'aquest

altre

oportunitat amb fervor?

Mes, passem enllá amb altres

raons,

tretes directarnent del meu cas.
Fa pocs dies un nostre crític cm

Obres de

j'ose') Carril'

no

feia

adonar de un fenomen com'l que jo
abono, de coincidencia entre el valor
dels productes del coneixement i els del
sentiment.
—

Era parlant-me d'En Mila i Fontanals
i la seva teoría de la poesía popular, a la
cual arribá per camins Ilargs d'estudi,
com, una vegada ell nlart, la teoría

Vibre deis Poetes
Primer llibre de sonets
Segón illibre de sonets
R!S Fruits Saborosos
malvestat d'Oriana.

Monjoies
L'Idili deis Nyanyos
Les

3
5

pessetes
»

»
»

2
5

0'75

»

cts.

Se troben de venda a la Casa Lliais
Editor i llibrer, Clarís, 89, i a rostro., Admi--nistrac,ió.
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místic. El desig d'En Verdaguer de

ta

99L9áid-,j_iwT,

Elseat~t
II

Sovint ha sigut presentada «L'Atlan
tjcia.» amb interpretacions que feien de
ella un poema racionalista, exalçador de
la

potencia

de Phome i de les forces in
de natura, i aixó és impossible

creades
que pogués concebre-ho en Verdaguer,
ni tant sois que li pogués sortir així
sense

donar-se'n compte,

en una

mena

d'inconsciencia artística, per

la prepon

derancia excessiva de

sentirnent,

puix

sería

un

estil

un

rnassa

Contrari al

seu

!Si precisament sembla que l'espera
de «L'Atlántida» hagi estat inspirat al
poeta per un versicle de l'A pocalipsi!
!Vegi's, doncs, si no hi ha copçat en
Verdaguer en el poema seu l'esperit
deis Llibres Sants! Ja diguérem en 1'
i aquí
«Ensaig sobre L'Atlántida»
tarnbé ho indicárem en algún lloc—que
el desig del poeta fou glorificar el Se
—

nyor,

posant als

peus

les

ru

de l'esplendorosa civilització pagana
domina.t el món i que tot just
començá. a trontollar a l'encarnació del
Verb Diví. En l'Apocalipsi, al rompre
l'Anyell el segell sisé, Sant Joan veu
caure els estels
del cel sobre la terra,
'din En Félix' Torres Amat,
.traductor de la Vulgata, que aixó pot
interpretar-se metafóricament i signifi
car amb els estela caiguts els ídols deis
gentils. Aquesta irnatge és usada rnolt
sovint per tots els profetes i pels evan
gelistes, indicant que a la vinguda del
Mesíes desapareixerfen els astres me
nors del paganisme, i
«L'A tlántida»
sembla que hagi estat bastida damunt
la máteixa idea. Encara hi ha quelcom
*Inés que demostr:a la impressió- que a
Mossén. Cinto lj feu el susdit versicle
de l'Apocalipsi, car la figura arnb qué
Sant Joan dóna força al pensament,
per comparació, la recordern reproduida
dos copa- en la obra de nostre poeta. Diu
el llibre bíblic (Apoc. VI, 13):
«I els es
tels -caigueren del cel sobre la terra, a
tall deis fruits de una figuera .moguda
que havía

per una forta
ventada»; i en <'L'A tlán
tida» s'hi troba (c. IX, 53-6).
de

Déu! ?que dorms? ;oli

no! que

a ta

rufaca,

cárrega, la torre d'arrels de ferre, esbat;
cornsacudeix la seva de fruits i fullaraca
l'aizina que l'esourna del cel ha corsecat.»
sa

M.és

endavant

encara

rebrota el record

del text sagrat (c.
IX, 2 1
<,Llavoriz, diu que al esbatre,
2

0.1

-,-ans un
roure.»

ment

Rés tant eloqüent com els exemples,
treta de les obres que's comenten i amb
aquests ens sembla que queda determi
nada la tónica ideológica de l'obra de
Mossén Cinto. Si així és al començar,
tot quant segueixi creiem que podrern
muntar-ho damunt de ben fermes bases.
Es cert que en nostres primeres lec
tures de «L'Atlántida» opinárem com
aquella qui creuen que aital problema
és la rnanifestació pagana del geni d'En
Verdaguer, puix no sha pas de negar,
tota la forma externa de l'obra la pre
senta com un tribut d'admiració a la
natura i, per tant, sembla que vingui
informada per un sentiment paga. d'ella.
La influencia deis clássics grecs i llatins,
les obres deis quals nodriren la imagina
ció den -Verdaguer fins a saturar-la de
un ambient paga,
apareix tant visible
ment en el poema que fou, també, ço
que primer se`ns amostrá a la vista;
peró en sovintejárem les lectures arnb
l'afany de penetrar-ne l'esperit, i desco
brírem aleshores certes amagades fibres

:

com

ses

l'organisme del poema que amb evi
dença demostraven com era del tot cris
en

tiana la saya qui li havía donat vida.
Un crític il'lustre, En Manuel de Mon
toliu, diu en el próieg al «Cántic deis
Cántics», que en la poesía den Verdaguer
s'hi troben dugues tendencies tant anta
góniques com el paganisme i el misti
cisrne cristiá i que, així com el primer
és del tot extern en el gran poeta, el se
gon hi és intern. Doncs bé, nosaltres
acceptem de bon grat aquest doble as
pecte per En Verdaguer, i no sois és de
bon grat que l'admetem, sitió que a más
más fern declaració palesa d"ésser justa
la distinció del prologuista. Ara, el que
no veiern és la necessitat d'haver-la d'ac
ceptar per a dos moments diferents en
la totalitat de la obra del poeta, repre
sentant un d'aquests mom.ents «L'At
lántida» i essent les obres místiques les
que determinen l'altre.
Nostra opinió és que en «L'Atlantida» ja s'hi troba aquella duplicitat, i
que en aital obra hi són reunides arnb
duguestendencies com. síntesi expressiva
de la personalitat poética de Mn. Cinto.
El doble aspecte correspón en el poeta a una mentalitat sobrecarregada de
lectures clássiques del paganisme, i, enserns a una a.nima cristianament religlosa per naturalesa, pel medi i per educació.
No hi ha dubte, doncs, que a «L'Atlantida» existeix el germe del futur Doc..
a

L'agombola

infinit al Creador.

amor

-

d'Aquest

nes

«!Ira

presentalla a son Deu d'unes amon
joiades fabuies del paganisme és expres
sió clara que l'espera del poeta serva un
fer

vemlagae2lans

Estardils

d'aquell

rnón

paga que hi ha

en

«L' Atlántida)) hauría estamornit una
ánima menys fermament cristiana que
la d'En Verdaguer, mes *contra aquesta
religiosi
res hi pot, i el sentiment de sa

bategar

sotacl devas
que
la colguen,
sall de runes paganes
amagant-la a nostres ulls.
tat

se

sent

El místic que

encara

després fou Mn. Cinto

és, doncs, una nova mocialitat del
poeta, sinó conseqüencia d' un major
no

centrament de la

seva

personalitat,

car,

abandonant la lectura dels poetes pa
gans, se li anaven esvaint a pleret aque

postices imatges i formes que, a tall
d'oripell, volgueren falsejar el treri-ip
acerat de l'anima d'En Verdaguer. Sor
lles

-

tosarnent
per manca

no

van

conseguir-ho

del tot,

d'afinitat, i diem sortosarn.ent

perqué sis compara «L'Atlántida» amb
el «Canigó» o qualsevulga de les altres

posteriors

no és pas difícil corn
de llur autor fretura
que
l'estre
pendre
ambienta
que'l de la primera
va
altres
per a brillar amb sa llum propia.
Un C013 esboirat l'embolcall paga que
impedía la irradiació de la flama d'amor
viva que arborava el cor tan.t religiós de

obres

Mn. Cinto, esboirat per la contemplació
i afers del sacerdoci, els sentiments cris
tiana, ingénita en el poeta, s'avivaren
fins abrandar tot son esser i d'aquí ve
la preponderancia absoluta d'aquests en
les obres darreres d'En Verdaguer. L'o
bra conjunta d'el' és, doncs, una expres
sió clara de l'evolució soferta per la seva

personalitat poética, peró, entengui's
ben bé, evolució i no canvi, puix ja`ns b_o
diguéel gran Milá en el próleg als «Idilis
i Canta m.ístics», rernarcant la diferen
cia que va de «L'Atlántida» a aquests:
«Qué hi hagut de nou? —diu En Mila
?Per.ventura ha cercat un camí divers o
ha rnudat de gust o de conceptes litera
ria? ?Ha volgut demostrar que és ante
pel conreu de diferents genres i que ses
mans

és

res

poden collir
d'aixó

mes

d'una

certarnent i

gú la diga quiscú podrá
causa.

No

HI

HA

palma? No

que nin
descubrir-n.e la
sense

HAGUT CAP

CANVI...

que sha acontentat d'escriure arnb

Sinó
sen

zillesa el que son cor u dictava».
Si de «L'Atlántida.» a les obres poste
riors hi ha, doncs, evolució i no ca.nvi és
incontestable que en la primera déu exis
tir el gerrne de les segones, i és, per
tant, irrebatible la coexistencia en aquella
obra del doble aspecte poétic de Mossén
Cinto. ?Per ventura podríern aduir au
toritat major que la del sapientíssirn
Milá per a apoiar nostra tesi que'l pagal
nisme de «L'Atlántida» és postic? 1 a fe
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que ho declaren bé les últimes de les pa
raules copiacies, i essent el paganisrne

na,

a la senzillesa de S. Francesc l'adorado
de natura sense extralimítacions a la
fe, en canvi, tota la ciencia d'En Jaco
poni no el lliurá d'haver en l'excés de
ses frisances rnístiques, certes concomi
tancies amb el Nirvana búdic. En Ver
daguer, que no era cap filosop ni cap
sant, obra, dones. perfectament, no yo
lent invadir un terreny vedat a eh. Val
molt més per a la puresa del sentirnent
cristia quedar-se en Padmiració de la
naturales-a en son aspecte extern, mate
rial, paga si es vol, que no pretendre in
suflar-hi una alenada divina amb un gest
fals.
Valdrá sernpre més agafar un Hércu
les, personificado de les forces naturals,
i fer-lo instrument del Deu tot-poderós,
que no pas embrancar-se en concepcions
filoSófiques d'aquelles. Alió: tindría el
triple aventatge de la plasticitat, de la
sintetització i de lliurar-se de trenca
colls. Per- a la obra d'art són essencials
les dugues primeres.
j. FORNELL

vestidura manllevada, ?qué que
dará al despullar-ne «L' Atlántida»?
Aleshores, sois aleshores, én trobarem
la part viva, la sang, els nervis, els mus
eles que formen Pésser palpitant que
dona moviment a aquelles clespulles de
túniques gregues i rornanes.
Se`ns din que En Verda.guer a «L'At
lántida» no l'ha copçat el místic sentit
de la natura. I qué? tant se val; més ben
dit, és míllor així que no pas exposar-se
a relliscades panteistes, com s'hi arris
cará el poeta qui, no guiat d'una gran
solidesa teológica, pretengui cercar Den
en la naturalesa. No hi ha pas cosa mes
perillosa que la Mística interpretado
_d'aquesta, cristianame.nt parlant, car les
fites que desllindén el seu camp deis te
rrers de la filosofía panteista no són fá
cilment visibles per ulls poc avesats a
una

seguir-les.
Una imaginació desembridada per l'a
fectiva potencia és m.olt de temer que
traspa.ssi els límits de la mística cristia

0

r4-Tt-'9
d
.

-

A mitjan abril es celebra a Hamburg
(alernanya) el primer Congrés Internacio
nal ale Fonética Experimental. Des de
Paparició de la tesi famosa de M. Rous
selot, Les nzoclifications Phonéliques clu
langage (París 1892) petjant orientadora
allavores i se
un carnp inexplorat fins
nyalant noves vies a la investigació del
Ilenguatge, la Fonética en general ha fet
progresos incomptables. Cal dir pero
quels avengos són en sa inarne.:nsa majo
ría deguts al paper indiscutible que hi
juga Inés cada día la Fonética Experi
mental que clintre Cl domini de les cien
cies positives ha assolit en poc temps
la categoría de ciencia propia. Es per
aixó que la iniciativa deis professors ita
lians Gradenigo,.Biaggi i Stefanini con
vidant a tots els fonetistes d'Europa i
América a constituir comités nacionals
.de gent interessada pels progressos
d aquella ciencia, s'ha vist tant ben aco
Ilida i secundada que ha fet devenir rea
litat fermosa una idea tot just sembra
da: la de Pacoblarnent de tots els inte
ressats en un primer congrés d alta
importancia. Car no sois els fonetistes
filólegs hi ocuparán el lioc que princi
palrne.nt els pertoca, sino que a llur cos
tat hi figurarán els mestres de cant, els
psicólegs, els mestres de sords-rnuts
altres. Es que les infinites adquisicions
"de la fonética experimental des del des

cobrirnent del miran laring-al d'En Gar

i, si la gracia divina pogué permetre

tanteigs d'En Lenz, King•ley
Hagelin per a la construcció d'un senzill
paladar artificial destinat a l'estudi de
les articulacions fas als darrers aparells
perfecc-ionaments- amb qué sha enri
quit la técnica, com són el Laringógraf
de Gutzrnann, P Autofonoscop de P.
Calzia i la serreta metálica de Meyer,
aplicada al paladar artificial per precisar
els moviments ascendents de la liengua,
obren -nous horitzons als professionals
cía i els

i els ofereixen sovint la clan per a resol
dre dificultosos problemes. En aquest
sentit está redactada la Iletra de convit
al Congrés, que creiem oportú donar a
conéixer:
En les freqüents reunions d'erudits i
estudiosos representants de diferents
camps científics, la Fonética Experi
mental constitueix cada vegada més
l'objecte primordial de totes les discus
sions i converses. Assenyalem aquí
sois breument ço que el métode cientí
fic de la fonética experimental represen
ta per a la filología moderna, la lingüís
tica, la investigadó d'idiomes estraligers
i, en el dornini de la colonització, sobre
tot per a la tasca deis rnissioners i per a
Portogénesi i filogénesi de la liengua;
q-naret valiosos són els resultats de l'es
t-udi experimental per a la medicina en
general i en particular, per a la psiquia

laringología, etc.; ço que significa
psicóleg,
per a la música en general i
pel
tría,
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en el coneixement de les
lleis
de l'art del cant; ço que en pot esperar
Pa.11içonament oral deis muts i go que ja
ha donat fins ara, i finalment quant pro
rnet esperançadora per fixar els principis
d'una higiene racional de la veu. Un arn
ple camp de treball s'estén així davant
nostre i sabem prou les Ilargues faixes de
terra que hi són encara verges i que sol
liciten nostra energía. Sabem pero tam
bé apreciar en alió que valen els nombro
sos estímuls i el coraige continuat que

per afonar

ens

esperonen

en

nostre contacte

íntim

de la investigació cientí
Car
no
existeix
cap ciencia sola, se
fica.
altres;
el lligam corrrú. de
parada de les
Pesforg suprem per a conéixer la veritat
ho enxarxa tot i en aquest concert de
forces lluitadores l'un ajuda a l'altre.
Una ciencia no reclama la seva preroga
tiva més essencial sinó (luan els seus re
sultats i el seu camp d'acció s'han au
rnentat tant i el dornini del seu métode
exigeix estudis i coneixements tant espe«
cials que fan que pugui posar-se al cos
tat de les altres ciencies ostentant amb
elles i sense avergonyir-se el títol de
germana. La Fonética Experimental ha
assolit ara aquesta categoría. El qui no
ha perdut totalrnent de vista la biblio
grafía aportada per la Fonética Experi
mental sab prou bé que nos tracta ex
clusivament d'una técnica a alpendre
per un ernpleat de laboratori en el ser
vei d'aparells i de rnáquines, sinó d'una
seria tasca científica que sois está en
condicions d'apreciar justarnent aquelI
qui dornini la materia en tota la seva ex
tensio.
El mera d'haver reconegut la Fonéti
ca Experimental com a ciencia correspón
a la ciutat de Hamburg. Ella és la pri
mera ciutat a Europa que li ha fundat
bastit un edifici propi exclusiu i la que
segueix posant-li a disposició medis
quantiosos perqué pugui créixer i des

arnb:altres

plegar les

rams

seves

benfactores energies.

No és estrany, dones, que'ls professors
italians renunciessin al pensament natu
ral de celebrar el primer congrés a Mi
lán davant d'un fet tant eloqüent. Per
la ciencia i a l'éxit de l'assam
blea els italians anirán a Hamburg i arnb_
ells, que haurán donat la primera prova
d'entusiasme, hi anirán representants
de totes les nacions on la ciencia fonética
ha posat arrels preparant-se a una pro
metedora florescencia.
amor

a

Obra

irrova

Qiiestions Civils, estu.diades segons
n.ose Dret per [luís de Peguera,
extractades

per

F.'rancese Maspons i Anglase]l.
Extracte de la do-eu.ina civil de Pe
guera a_notat arnb la Jurisprudencia

catalana.
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mes,

la nit última de

era

Quants cops diguí
cap on,

o

Eugeni

cl` Ors

dels

encara

abandonar les

una

Ilágrima.

pe.us, d'acord amb

morosa

no

no

sense

meus

meus

a

a

a

cm

foren bastants per preparar-me:

amb la

cor

feixucs se'm retardaven.

on

tardanga
s'entorpía:
seguid,
fámuls
heguí
cura,
ni
d'elegir
deis
ni del diner i robes qui calen per al prófug.
d'altra guisa que aquel! qui Jove
Atónit fui,
dá's compte de la vida.
ferí amb liamps, qui viu
Així que la mateixa dolor trague'm el núvol
sentits, vaig pendre
1 al fí convalesqueren els
comiat, punt d'anar-me'n, deis
amies tots tristos,
que aitre.
deis qui, entre molts, vingueren Ilavors només
mon

a

vers

en

de

ment

ulls

qué`m manés el César
l'apartada Ausonia.

havía's

terres

Ni'l temps ni la

meus

mira

prest anar-te'n».

tant

a

últin, torní parlar encara;
guisa del qui marxa, doní els postrimers óseuls;
i repetía encárrecs, 1 jo mateix fallía'm
girara la mia vista
les grates penyores.
Perque cuitar,—jo'm deja—, és Scitia
envíen,
c-z..o que he de deixá. és Roma: just és, dones, Pul i l'altre
tardar. /vía esposa
neguen per sempre
nostres vides,
casa, i amb
fide',
dolgos membres,
aquells companys que amava, tal com els germans s'estimen,
Amors qui amb mí
juntáveu amb fideltat Theseal
Vull abragar
mentres és lícit, tal vegada
ha será rnés. De gracia donaren-me aquesta hora.
1,

que fou l'hora suprema per mi de ser a Roma;
quan aital record() que tantes coses grates

«qué urgeixes;

havía pressa:

Molts cops, dit l'adeu

Quan bac la recordanga d'aquella nit tristíssima

eixida.

Quants cops mentit havía dient tenir ja dada
qui fóra posta per fé el que's proposava!
Toquí al Ilindar tres voltes; tres cops vaig entornar.me'n;
mas

deixí, l'anega
Ja aprop el jora

qui

forgosa

des don cuites per

•Phora

A

al

ma

un

ma

ma

ens

en

casa

sos

us

vos

no

Faig via:
paraules reiten imperfectes,
a.bragant
mon ánirn tots els qui'm fóren. preixims.
Mentres parlo i plorávem, Pestel infaust per naltres
dalt el cel eixia'ns, el nitidíssim Lúcifer.
mes

en

a

Em.

jo, dolga l'esposa
retenía
pló
cara, qui no s'in° mereixía.
caient
altres terres absenta, Iluny trobava's,
Ma filla
fat podía
per el país de Libia; ni del
saber. Tot
miressis, plors 1 gemecs sonaven,
dintre pareixía com
funeral públic:
els
i llames 1 fembres
perdició tots senten,
tots els
de
són plens de gent que hi plora.
Si
fer ús d'exemples graos
coses petites,
aqueix
leaspecte de Trola quan fou presa.
Plorant més que
mon

en

sento

fet

a

tragos,

deixés,

altrame.nt que si els membres

no

em

arranquessin bocíns d'un cós arnb
Tal
dolía Meci, quan el cavall girant-se,
traidor, contra Trola porta eis venjadors hostes.

sa

cora

si

furia.

com

en

meu

on

a

plors i les complantes
i les
pesaroses colpeixen els pits nuus;
Ilavors l'esposa, ferma junyida
espa.tiles
plor aqueixes tristíssimes paraules:
meselá areb
De mí ningú et separa;•junts, ah!, junts irern,—deia—;
et seguiré, vull ésser amb tu també exilada;
per mí també és la via.1 hi cabo
la llunyana
faré
el vaixell prófuge
terra; ben poca
De César la ira et
que fus,is de la patria;
mi, l'amor m'ho mana: ell
fará de César!
Deis

un

nens

rna

recons

a

en

les

veus

i els cavalls

jo
qui

rnirant
en

—

en

bornes,
nocturns Palta L'una pel cel regía.
ella, després al Capitoli,
dorrníen deis

cans

i les deis

nasa

meva

veí

va

a

ser, clamava:

Numens, qui haveu l'estada dins eixes seus vernes,
temples que
vista mal més podrá ja veure,
o déus que he de deixar-vos, els qui la ciutat alta
vos té
el mont Quirino, rebeu
salut última!
Si be tard Pampar cerco, després de les ferides,
obstant Illureu
eixida de tota
d'odis,
1 al diví August dieu-11 l'error qui
enganyar-me,
cregui mai que fóra mon fet
crim per culpa.
Que senti, de
pena l'autor, go que vosaltres
sabeu:
puc sé indigne davant el Déu propici.
o

cm

intentá, i ja havía d'abans
gracia del benaure ben just

Tal

ma

en

en

mana

vers

vá de la llar

mes

son

era

ja

llavors rebrollen els

ma.ns

casa

escau

meus

ni

en

—

proposat fer-bo:
ses

mans va

retre.

mon

no

ma

mena

va

no

un

ma

no

Meca

esquálid,
i

es

terra

en

tants

plor sanglotejava mig- partint
paraules;
davan.t la llar postrada, la cabellera salta,
amb Ilavis tremorosos el foc ja mort besava.;
1 als inimics Penates Ilengá moltes paraules
qui al seu deplorat borne no
valer ha.víen.
que el

ses

l'esposa,

mes

fins

semblava

com

malenes damunt la

diu que ella
a

mig-

qui la pira
fag pelosa:
a

de pena

rnorta

entrada de fose. I

a

va

el

porten)

romandre

l'aixecar-se

amb els cabells brutosos plens de la
1

a

l'elevar

tantost

Adorí els déus amb eixos precs; 1 arab altres

vaig (alió

a

sí

sos

pols indigna,
gélíd sol, plorava's,

mernbres del

mateixa,

del marit erepte malta cops el
no

pas

menys

gemía que

í que

volgué morir- se,

peró,

per

per

respecte

norn

hagués

si

punt per al cadavre de mi

mon

deserta;

tantost la Llar

cridava:
vist la

Ilenya

bei de la

o

no

sofrir

sent

morta;

deixar la vida.

no va

res

Que visqui, i que sollevi fins
I

ja la

espai d'espera
llagué girat per Paa,e l'Ossa Majar de Párrhasis.
Qué fer! Retingut
pel dolç amor de patria;
nit furienta negara

Pabsent; puix

d'esta

guisa

an

Destí

el

s:eu

va

auxili

deparar-.ho.

1

era

LL

BERTRAN

i

PIJOAN,

trad.
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propia i a un
esperit de poble-nació.
Catalunya és un veritable po
amb sa manera propia de ser, de sentir,
de pensar i d'obrar, i si bé tenirn tren

l'acció
-

l'ePleacla eolt5ca4

aumenten més

III

qual parlávem
aquell
optimisme,
qui és com
dia,

Aqu.ell optimisme

del

Paltre
el somriure deis esperits forts plens de
confianga cn la llur obra i en ells matei
xos, és una de les qualitats essencials
del nostre Renaixement. I quasi po
dríem dir que aquesta filosofía de l'efi
cacia educadora de l'acoló i l'optimisme,
com aquella de l'alegría,- de la bellesa
com armonía vivent, i la de l'art de de
limitació—valor tant classicl—i la de la
norma i mesura i ponderació, que amb
1a paraula i amb l'exemple ens ha vin
gut ensenyant quotidianament En Xe
nius, no són mes que diferents capítals
de la filosofía viva de nostre pokle.
Cada poble té una filosofía que, sern
pre la m. ateixa en el fans, sol variar en
les diferents époques de la seva vidas

nacionals,
fan sinó formular-la,

que'ls pensadors

de I

ra

verament

dits filoso-os, no
rnoure el llur Doble a reflexionar aque
lies veritats que ell porta vives en ses
entranyes i que són llei i llurn del seu es
aquestes veritats que brillen en
l'anima d'un poble, són moltes vegades,
contradictories a les
o al rnenys semblen
que brillen en l'anima d'un laltre poble.
Per aixó no estranya que- En Burge,
qui és de Sud-América, torm. uli quasi a
manera d'axioma la seva proposició: «els
Dobles, qui aspiren m.és; són els més
forts i perfectes, i -ho són precisament
per raó de la llur majar aspiració» No
doncs, que aquesta afirmació,
que, tal com esta formulada, no sois re
butja nostra lógica mediterránea, .hel
lénica; sinó tam.bé nostre sentit nacio
nal, déu ser convicció d'aquell noble
verge i enérgic, al qual conflueixen con
tinuarnent gran.s rivades .inmigrants
d'hornes, grans rivades d'energía hu
mana ansiosa de lluitar? I així és. I, ate
les circurnstancies d'aquel]: poble,
apar natural que ells la sentin aquesta
afir .mació com evident i que pugui do
nar-los una gran confianga nacional, un
gran optirnisme, causa eficag de futures
grandeses. En efecte, l'Argentina és un
deis pobles de rnés forta aspiració. A
ella conflueixen de tot el món fortes i
ansiases joventuts, qui al arribar allí
ses

encara

ocifi
aquella

enorme

activitat i aspiració poderosa; i davant
aquest fenomen prou falaguer, que té de
estrany que tothom senti la confianga en
el pervindre en aquella ferrna i geganti
na aspiració? A més a més totes aquelles
gents tot just arribades, trobant-se en
un poble sense tradició ni unitat de ra
ga- i per tant, de cultura, i sense la

emprempta d'un esperit nacional,

aon

els cal sentar l'optimisme Ilur sinó en
la seva immensa voluntat de treballar-,
en la llur aspiració tant intensa i exten
sa? 1 es compren que tal confiança en
l'afirmació pel filosop sud-america for

mulada, tingui de ser el ressort, el més
poderós ressort, per a les futures gran
deses del poble jove i poderós.
Peró aquesta mateixa afirmació, ni
pot ser admesa pel nostre sentit lógic ni
pot donar-nos aquella confianga i opti
misme eficag que a ells els dona. Segons
vegérem a l'anterior article, amb lógica,
nosaltres formularíem a l'inversa aque
lla afirmació així: «els pobles més forts
i perfectes són els qui aspiren rnés,
aixó precisament perqué són més forts i

perfectes»,

és

a

dir,

que tata

vera

aspi

ració suposa ja una perfecció i fortalesa
de carácter, una educació; tata vera as
piració és efecte d'una previa educació
activa.
A més, el nostre optimisme és d'un.a
altra Ilei, té una altra base: radica tot
dl en la confianga en nosaltres matei
xos, al saber-nos conscients del nastre
esperit col.lectiu i armats de totes les
virtuts necessaries per a continuar i aca
bar la nostra obra, i en la satisfacció al
anar veient les noves excel.lencies i be
lleses d'aquesta Obra—la gran Catalu
nya—que '1s bons i conscients catalans
poquet, ordenada
anern bastint poc a
ment, peró constantment, amb el nostre
esforg de cada dia. No hi creiem en la
sola forga de la nostra aspiració, que, si
bé és ferma i gran, ni és de bon trog
tant avassalladora com al Sud-América,
ni‘respón a un estat d'activitat col lectiva
poderosa per la quantitat, anc que sense
I'emprempta d'un espera nacional, sinó
a una activitat més reduida, peró mes or
denada, rnés encarrilada i dirigida per

cada nostra tradició cultural i artística
en la historia, comptem avui ja nores
menys en la unitat de raga un art ben
nostre, una literatura, un pensament,
una música,
ben nostres, i tindrem
pedagogía
ben nostra també;
aviat una
es a dir, tenim un esperit
nacional, les
manifestacions del qual van encarnant
se, prenent bella realitat, cada dia i en
tots els ordres en un constant renaixe
ment.

Y no és natural, doncs, que l'optimis
me de Catalunya descansi en la concien
cia que ella té de la fortalesa del seu pro
pi esperit? —Y ja sabern el que volem dir
amb aquesta paraula: la fortalesa del es
perit de Catalunya.
Y la nostra aspirado? Aquesta aspira
ció és una gran cosa, pero és un efecte
d'aquella fortalesa—n`és un accident—i
a mesura que aquesta aumenti per rnedi
d'una ordenada i fonda educació activa,
aumentará ta.mbé i anirá sent cada cap
més precisa i segura la nostra aspira
ció. Compreneu ara que nostre optimis
me descansi en la substancia, i no sois
en l'accident?
O aquells bous catalans qui s`creuen
ser
els més reconsagrats catalanistes,
?Derqué—diu.en ells—ells tenen una ma
jar aspiració
aspiració que, en tot
cas, será. majar en quantitat, no en qua
litat, en claretat, justesa i precisió?
Malta cura, malta cura, o bons e
consagrats catalanistes, que aquesta as
—

piració

vostra

da

vostra

a

la

sigui desproporciona
fortalesa, go es, a la pre
no

paració o educació- activa del vostre es
perit! Car allavors és ciar que aquesta
aspiració seria cosa falsa i vana, una
pose de la voluntat, i corn a tal ineficag
i perturbadora. Ineficag, perque hom
no té la potencia infinita de crear les co

volentLles;

ses, solament
ra, car darrera aquesta

el desengany, el pessirnisme, la pertur
bació de les animes.

Cada tarda Tkolleert

ALBERT

SANS 1

El

ald més

eiegant

a
de Barcelona

FARGAS

DI

la sorthla deis teatms

----tend des de 5
Ilarabla deis Istudis, núm. 8

perturbado

i

ineficacia, vindría

er

pessetes

pfs

p

2.

F
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autocrítiques. Tots endavinem en
l
eh aquesta prodigiosa espontaneitat de
creació i aquest abandó, aquesta. sumis
sió a la ubriaguesa creadora, aquesta
manca de ubriaguesa purament literaria
i artística, que ens fa conéixer en les de
sigualtats de les obres seves, en les va
ciPlacions i caigudes, els moments en
qué la fornal subconscient s'és refreda
da i ha desamparat al dramaturg. El
domini d'aquesta espontaneitat, va gua
nyant cada cop en el seu esperit noves
clarors de conciencia; mes encara es tro
ba lluny de realització definitiva.
raons

1-7ealbe catará

ID

Agnés"

"7

1 7errater
Per Paccent personalíssim de la seva
obra, per la manera seriosa, desinteres

maturg paulatina pero

definitiva expressió,

tar- se

sada, com és acomplida, per Pinquietut
que s'hi endavina de perfeccionament
la d'En

es

Puig i

Ferrater, una de nostres joves persona
litats literaries més dignes d'atenció

respecte.
En Puig comença joveníssim fa bas
tants anys i, dissortadament, en época
funesta per

a

les arts

nostres.

terpretades.
trigaren

no

penetrar

en

els

es

clarors noves i la part més cons
cient de la nostra joventut artística li
teraria, cuita, refeta de la momentania

perturbació,

a
allunyar-se de les es
tranyes influencies pernicioses, per a
cercar-ne de mes idónees i saludables.
Ditxós el qui aleshores, sabent-se encara
contaminat, pogué abstenir-se de crear
a no contaminar les seves obres pri
-enques; que és cosa difícil el con
d.emnar en un fill de l'esperit, un cop in
fantat amb amor i dolor, els defectes
que en nosaltres combatfern.
Els tots just arribats ara, ja en plena
renovació, a la vida de l'esperit, dificil
ment podrán compendre, les Iluites, els
sacrificis, els dolorosos renunciarnents,
els forgats silencis, dels qui vinguts uns

qué

tota una
ser

abans d'ells, s'adonaren de

anaven

obra

per mals camins
en

progecte

era a

quan ja
punt de

executada i tota una manera de vida
en ells a les estranyes idees.

scadaptava
Más

dolorosa, doncs,

tindrá de

ser

la lluita

i más

en

obstinada

qui,

com

En

Puig i Ferrater, té gran part de les se
es
primeres obres, ja tant notables per
altres conceptes, tocades de la epidemia
espiritual

que tots

en

en escenes isolades, després a ser
expressades per alguns personatges se
cundaris; es redueixen bentost a frases,

imatges i llocs cornuns, males habituts
del Ilenguatge, migrades supervivencies,
facils de ser eliminades.
a

S'ha parlat, ádhuc donant-hi inter
pretacions tortes, fóra de tota conside
ració artística, de les preferencies d'En
Puig envers certs assumptes. Es un erro
i

a

perits

pocs anys

el jove dra
evident. Les
idees fí de sigle XIX, de formar la tesi
de les obres d'En Puig, passen a mani
renovació és

La buida

sorollosa retórica del naturalism. e aquí
amb els vagues simbolis
es confonía
ibesenians
i amb les primeres lec
mes
tures de Nietzche, aleshores tant mal in
Mes

Aquesta

sofrírem.

una

retrets

injusticia fer a un artista serios
d'aquesta mena. Es propi de

temperarnents artístics

encesos

el d'En Puig el trobar la joia
trágica en la consideració de la sempre
trágica i crudelíssima atracció deis se
xes. I res
més horiest, res más seriós
artísticament, que la manera com el
xants

com

dramaturg tracta aquells assump
Perque hauría de renunciar-hi quan

nostre
tes.

ells u

han fet escriure les más vives i
doloroses i veritables escenes de passió
que el teatre catalá pot oferir-nos?
Ben netes es troben aitals escenes de
tata obscenitat inutil o lucrativa, de tot

oripell romántic cobrint la podridura, En
elles és on el Ilenguatge d'En Puig mos
tra la rara qualitat de realitat poética
que sovint u ha sigut regoneguda; on
es manifesten aquelles fórrnules a voltes
shakespearianes brollades directament
de les fonts misterioses de la vida.

Quan En Puig esplica

un drama seu,
fa assistir a la creació subconscient
dels seus personatges; us parla del que
fan; del que diuen corn si els veiés 1 els
sentís, no com si els hagués creats; ra
rament els jutja, más rarament encara
us dóna detalls técnics de la seva obra,

us

tH:

«La dolça Agnés» el drama suara es
trenat, malgrat els seus defectes, repre
senta un pas notable vers aquest perfec
cionament que inquieta cada cop más el
seu autor. 1 qui sab si a causa de les bo
nes qualitats adquirides els defectes apa
reixen en aquesta obra más evidents. Les
qualitats exteriors guanyades són una
más forta concentració d'acció que en
obres precedents, una gran sobrietat
d'execució i una concisió molt viva en
el diáleg.
Per altra banda, els personatges aquí
ja no representen cap símbol, ni defen
sen cap ideal.
La terrible ananicé de la
atracció sexual, plana darnunt de les se
ves testes, vessa en les seves ánimes es
garriades, miseries, infamies i dolors:
els marca fatals trajectories que ells se
gueixen cegament.
Mes si a voltes aquests personatges
pronuncíen mots d'una turbadora veritat
-poética, sovint ne diuen duna vulgari
tat lamentable; la retórica de La Natu
ra, la trivialitat de certes imatges vege
tals, les justificacions d'una perversitat
demodée, els detafls anecdótics, les ex
plicacions de petits fets de familia, en
Iletgeixen sovint aquel' diáleg on, en
suma, el llengu.atge és concís, mes no és
sino rarament, precís.
En quan a Pacció del drama, no po
dem deixar de remarcar com interrom
Den la seva marxa els personatges se
cundaris, algúns inútils, com el del mig

imbécil, supervivencia de
i

ádhuc de certs recursos del
primitiu teatre catalá. En les escenes on
intervenen aquests personatges és on_

2
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absoluta

en

tots els

certes

literatures

objleates
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sobrietat: roben massa temps
qué ha estat concentrada la

obra
El defecte més greu peró, el qui treu
l'obra tota cohesió artística, és, en uns
actes tant rápids, la manca d'unitat de
temps. Res més desorientador per a
l'espectador del drama, que veure a la
protagonista en el primer acte resistint

respectada

el drama nou—fent-se ne
cessaries en absolut, quan s'ha intentat
realitzar obra de sobrietat i concentra
en

ció.

a

amor culpable; veure-la entregada a
ell i corresposta, passats uns moments,
en el segón acte, i
en el tercer, immedia
a un

tament, rebutjada, menyspreada
borant en una infamia forgosa.
* *

Heusaquí

la tant bescantada vella re
tórica, a prova de segles, fent valer els
seus drets apenes se vol fer obra serio
sament artística; heusaquí les tant ridi
colitzades, tres unitats—sols la de lloc és

No les ignora En Puig aquestes coses
i no deixen de guanyar-lo cada dia más:
son esperit s'és obert
d'algún temps
enga a molt sanes influencies. Per altra
banda, la ciutat li ha fet uns nervis in
quiets i deliciosament malaltigos; el ti
pus de l'Agnés delicada i nerviosa és fill
d'aquesta nova sensibilitat. En Puig té
en els seus
drames escenes dignes de
admiració pregona; té la riquesa, el

temperament; és la savia economía en
vers aquesta riquesa
go que ara está

conquerint.

Si la obstinació

no

li

man

ca, l'avenir és ben séu.
j.

FARRAN

i

MAYORAL

la bena deis ulls al

re

veure

deformació caricatural els

que sense

objectes

asso

leixen i llueixen la mateixa
vitalitat.
Cért és que l'Apa en les natures rnortes
que °frena a la consideració pública, de
forma els objectes, peró així com en
la
caricatura la deformació allunya els ob
gectes de la realitat coneguda, per por
tar-los a una estilització determinada, en
las natures mortes que ara presenta,
obra viceversa, aixó és, enfonzant els ob
gectes en el más pregón de la realitat, de
tal manera qué si la caricatura porta la
visió envers un món ideal, en la natura
rnorta la porta envers un món real, ab
solut en ambdós casos l'essencia de la
Bellesa. En el primer cas deforma per
idealitzar i en el segón per realitzar, dé
la qual cosa resulta que si no judiqués
sim l'obra de art per la qantitat d'essen
cia de Bellesa cine conté, en el primer

podriem molt ben dir que el treba.II
DOC real, i en el segón cas
massa real, peró ara, amb la
imparciali
tat que ens caracteritza, afirrnarern que
cas

de l'Apa és

(Apa)

L'Elías

en

ambdós

tant

La benemérita entitat de .Les Arts
els Artistes» celebra aquests díes l'ex
posició de pintures a Poli, degudes al
fa.mós Elías (Apa).
La serie de natures mortes que cons
titueix l'Exposició denoten de tres ho
res Iluny que els pinzells del artista són
nous i flarnants, perqué
les •obres que
allí presenta conserven l'aire i el posat
dels pinzells acabats de comprar i enca
ra no marcits a les mans de l'artista.
Fer saber i entendre que aquesta no
vetat viu i radica tant en la visió corn
en el colorit, és joc de poques taules i pa
raules, peró fer entendre que es presen
ta inflamada per aquella essencia inde
finida de la bellesa eterna, ja no és bu.
far i fer ampolles, perqué tots aquells
que no han nascut amb un dó sota la
aixella que permet veure-la i sentir-la,
per rnés que se'ls digui i digui, es que
darán a les fosques, per la qual cosa
pretensió de fer impossibles ens
sense
concretem a dir que si nous i flamants
són els pinzells, nova i flamant, o més

Adiab.

Aik

ben dit, flamejant és l'obra nova del
Elías (Apa).
Com si en un d'aquells rnoments de
inspiració l'artista volgués demostrar
p-a, pa, que Pessencia de la Bellesa
pot radicar i tenir la seva admirable re
sidencia en els objectes más despullats
de les condicions secundaries amb qué
es vesteix i a voltes
es disfrega la Be
Ilesa, l'Elías ha triat les coses d'aquest
món que n'están más desproveídes.
Anern a dir que la natura morta ja dóna
de sí n-iateixa facilitat per exhibir i pin
tar objectes que per la seva forma, ús
planeta, s'aparten de les condicions ac
cidentals de la Bellesa, peró l'Apa ha
accentuat la nota per fer resaltar más
la valúa d'aital essencia independent
ment de tot accident forrnós.
Acosturn. ats a veure les seves precio
ses caricatures, havíem cregut de
bona
fe, que conseguía donar-los i comuni
car-los aquella vitalitat que Ilueixen,
per medi de la deformació característica
de la caricatura, peró ara ens ha fét cau--

Aák Atát.

Ak AL

AL

A‘.

corn

l'Ana deforma i que
el primer com en el segón,
crear aquesta essencia indefini
casos

en

arriba a
da, cavall de batalla i element comí/
de les obres irnmortals i de Ilarga vida;
de la qual cosa se 'n segueix, que la
condició sin.equanónica de la vitalitat
que '1 Elias (Apa) encomana a les seves
obres, és la deformació en sí mateiza,
peró no el que pugui tenir d idealita
de realisme, perqué com acabern de y
•

re no

és

conseqüencia privativa de Pún

ni de l'altre.

Passant

ara a

examinar pei- peces

mudes les natures mortes

me

exposades, hi

observarern combinacions altament deli
cades, tant en els jocs de llum i om.bra,
coni en els jocs de reflexes d'uns
objec
tes damunt els altres, que, com si es pa
ssessin de rn. á en rná el poder merave
llós de reflexar la Ilurn i es tornessin
la pilota; veieu que una dapa de vidrés

emmiralla
aquest
o

en

algunes

ren en

en
un
Dot de Ilauna don'i
la copa i arnbdós en alguna
de les terres cuites que figu

els quadros.
una taula de rnarbre

Damunt

Ak

podeiii
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i contemplar una llimona que Par
tista hi ha coPlocat de pinzellada en pin
zellada; sola i verna sobre la taula Ilu
la seva forma impregnada de vida, i com
si aixó no fos prou, enfonza el seu reflex
en el marbre tal com el sól se sól refle
xar en les moltes aigues i sobre el mar
bre mateix, fins a tocar la paret, progec
ta la seva ombra que mereix ser compa
rada a una trema de pescadors que
pesquessin la llum viva.
No és per dir-ho, pero tant en el reflex
com
en l'ombra de la llimona
sobre'l
marbre, l'artista hi ha posat tots els seus
cinc sentits i és tal el partit que n'ha
tret que d'una natura morta que no era
res de Paltre món n'ha
fet una natura
viva que ni en Paltre món se'n trobaría
veure

d'igual. Com si l'Apa hagués vol
gut que la llimona no's quedés sola en
la soletat, ha pintat damunt la mateixa
taula de marbre un vas d'aigua, que a la
una

i des del seu lloc progecta
el reflex i l'ombra com la llimona. I ara
preguntem: quina diferencia hi ha entre
aquests dos dobles treballs de la Ilimo
na i el vas craigua? El pintor
ho fa per
qué la llimona no quedi sola? Ho fa per.
seva manera

Menencle

qué ha vist

que

201

l'efecte

era cosa de pri
repetir-lo? Ho fa
parallel i perqué el pú

nuestras propias manos la etistencia de
aquel prodigio, que humanamente no acer
tábamos a explicarnos. Al hablar, pues, de
con

i valía la pena de

mera

per

establir

blic

pugui triar? Ho fa

un

per establir

la parte considerable que en la educación
intelectual de Menéndez Palay° tuvieron
los grandes maestros de la escuela catalana,
se ha de hacer, reconociendo aates,
de buen
grado, la preparación anterior recibida en
las aulas de su ciudad natal, y muy en par
ticular la fuerte potencialidad ingénita de
su inteligencia, revelada ya desde
el prin
cipio en una prodigiosa precocidad, y des
pués en todas sus obras, tan personales y de
fisonomía tan distinta de la de sus maestros.
Pero el paso de Menéndez por esta escuela
no fué un mero episodio de su vida
estudian
til, un mero traslado de matrícula, sin tras
cendencia alguna en su ulterior vida inte
telectual, como lo fué, en cierto modo, en
cuanto a la Universidad de Madrid.
Tenía
todavía entonces la de Barcelona, como lo
declaró nuestro escritor hace cinco anos en
este mismo recinto en una solemnidad
me
morable, ya antes citada, cierta persona
lidad científica,—permitidme que os recuer
de sus mismas, incomparables e insustituí
bles palabras,—una vida espiritual propia,
aunque modesta, que daba verdadera auto
ridad moral a algunos de sus maestros, ha
ciéndoles dignos educadores de almas y no
bles representantes del pensar de un pue
blo (1)». No era una conglomeración buro
crática de elementos distintos, sino un hogar

una

armonía? No ho sabem ni ho volem
saber,
i si afirmem que
tant l'ombra com el
reflex són veres delicadeses i que tots

els colors de la paleta arnb
tots els seus
matiços schi donen cita. No responem a
les quatre o cinc preguntes
formulades;
l'unic que podem dir és que l'Apa
ha
conseguit dos efectes iguals parallels,
peró que el reflexe i l'ombra del vas

d'aigua poden ser

comparats

a

nna

mina

plata i els de la llimona a una mina
d'or, que és tant de Ilei com la plata.
Originalitat en la visió, fermesa i no
de

vetat

en

l'istil,

estar

d'humor

per copçar

aquell posat beneitó que tenen totes les
coses i un pinzell que podría
servir de

clau per obrir el secret de la
vida terre
nal, són les armes de l'Apa, un deis ho
mes

rnés grans que han nascut a Catalu
un d'aquells que farán
tant com el
més per la nostra patria i del qual

nya i

qui

els estudis que

ara sen

fan

serán els

no

últims.

PU JOLS

FRANCESC

espiritual, un organismo científico, en una
palabra, la verdadera alma mater de nues
tra cultura, saturada de ambiente local .y
de
orientaciones europeas. No había nacido
artificialmente en 1845 al golpe de la clava
del centralismo, sino que tenía triples y
raíces, por un lado en el humanismo
y en las tradiciones jurídicas de la escuela
de Cervera, por otro, en aquel admirable
resurgir 'a la vida científica iniciado por

CataIuiy

!eI yo

gloriosas

(Conlinuació)
VII
Ni las dos largas y aprovechadas estancias
de Menéndez Pelayo en Barcelona, ni si
quiera su paso por estas aulas, nos dieran
derecho a hablar hoy de él como de cosa
propia, si Barcelona y, sobra todo, su Uni
versidad, no hubieran sido como su segunda
patria espiritual, en la que acabó de for
marse sn precoz inteligencia. En Santander
se iniei6 y nutrió su sólida preparación hu
manística y su educación literaria. Elsenor
Cadrun, tantas veces citado, ya nos ha reve
lado que elmaestro cine en su infancia in
fluyó más en su. vocación fué, a no dudarlo,
.

Editopiál Irz&le1eo9

profesor de latin D Francisco María Ga
Bajo su docta dirección, anade, ad
quirió tal conocimiento de aquella lengua,
que llegó a poder escribirla en prosa y en
su

Comercio, que munífica
los espléndidos mercaderes de Floren
cia, quiso castear nuestro Renacimiento in
telectual; y por último en aquella escuela
de Medicina fundada por los anos de
1762,
en nuestra ciádad, durante el
progresivo
reinado de Carlos III, por el célebre ciruja
no catalán, D. Pedro Virgili.
Habían brillado en ella pensadores tan
eminentes como Martí de Aixelá y Codina,
nuestra Junta de

nuza.

como

la misma facilidad que un huma
nista del Renacimiento. Cuando llegó á Bar
celona dominaba por completo los clásicos
latinos y castellanos Nadie mejor que sus
verso con

condiscípulos

que hallábamos siempre viva
y abierta aquella asombrosa cantera de co
nocimientos, podemos dar testimonio feha
ciente de ello Siempre salía vencedor de los
atracos literarios, perdonadme la frase, que
continuamente le preparábamos, para tocar

Pawmal

.41=

(1)

El Doctor D. Manuel Milá y Fontanal,.

teraria Edición de

Gracia,

Barcelona,

Semblanza

li

Gustavo G-ili 1908 p. 4.
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y todavía mantenía en vigor las tradiciones
de nuestra mentalidad propia, aquel tan
modesto, cuanto famoso LlorenS, por ventiara después de Balmes, el primer educador
intelectual de Cataluna. Tal solidaridad de
sentimientos y aspiraciones espirituales unía
dicho in
a todos sus individuos que al leer
signe profesor, en el curso universitario de
1854, su discurso inaugural en honor de la
escuela escocesa, podía consignar en él que
camino, sino
no había sido su ánimo abrir
tendencias
de aquel
consignadas
las
dejar
claustro.«Las Facultades de la Universidad,
anadía, que se dedicar_ al cultivo de las di
ferentes ramas del saber humano, préstanse
mutuo apoyo, y pueden contribuir juntas a
iento común, que
la formación de un
científica no
forma
organizado
en
una vez
filosófico.
es otra cosa/que el pensamiento
Todas las ensenanzas, aun las más empíri
cas, pueden elevarse a la región de los prin
cipios, a aquella región en que la ciencia se
avalora por la verdad que encierra, no por
las utilidades que granjea.» (1).
Menéndez Pelayo, ya desde su sublime
infancia, estaba preparado para recoger y
aún fecundar estas aspiraciones. En su men
te, dotada de maravillosa intuición, no hi
cieron mella las doctrinas de su profesor de
Psicología, Lógica y Etica de Santander,
don Agustín Gutiérrez, afiliado a la escuela
ecléctica de Cousin, expuestas en un Curso
González
de filosofía que el P. Fr. Ceferino
considera como uno de los mejores tratados
elementales Que en sus tiempos corrían por
las aulas (2), y en cambio se consagró a la
lectura de las obras de Balm_es,—los prime
juventud de nuestro
ros libros serios que la
tantos
puntos de contacto
leía,—que
tiempo
tienen con la filosofia escocesa, como quiera
que el filósofo de Vicia procuró salvar siem
pre la autoridad del sentido común de los
dos escollos del sensualismo y del idealis
tem
mo. Si más tarde profesó Menéndez un
plado y sano escepticismo, como estímulo
de pensamiento y germen de libertad filo
sófica, no lo aprendió en Cousin, sino en las
ensen.anzas de nuestra escuela.
Indudablemente que a Llorens y a Milá
y Fontanals se refiere en parte princiDalísi
alusión de la admi
ma aquella su hermosa
rable semblanza del segundo, al calificar a
los maestros de la escuela barcelonesa de
dignos educadores de almas y nobles repre
sentantes del pensar de un pueblo. Ellos
fueron en Espana los que más contribuye
intelectual, que comple
ron a su formación
tó más tarde la amistad fraternal con su
paisano, D. Gumersindo Laverde Ruiz, dan
do aplicación práctica inmediata a sus 'Po
derosas facultades. En. un trabajo anterior
mente publicado (3) ya tocamos, aunque
muy a la ligera, este punto; -pero ninguna
ocasión más oportuna que la presente, para
insistir en él. El recuerdo de D Francisco
Javier Llorens y D. Manuel Milá y Fonta

pensam'

nals,

se

impone

en

espiritual y perpétuo quedarán
porados, aun fuera de condiciones de
modo

(1)

bis

Un folleto de 26 p.
(2) Ced_run de la
ya

er_

en

la soler:u:e

apertura

Espalola. Tercera edición
1887. Tomo 11, p. 27.

La, Ciencia

aumentada. Madrid

refmn.dida y

(1)

Fábrica Barcelonesa

Poesías de Anzésde Escalante. Edición póstuma, prece
Ma
un estudio erlt4co por D. M. Men.Andez y Pelayo.

dida de

1907.

Pág.

119.

Discurso leído ante la

Real Academia

recepción páblica del P. Miguel Mil,

EspanoIa

el 9 de mayo de

en

1886.

la

Ma

drid, 1886. Pág. 6/.

de

coiektioído, Goma Apolts

4.0

73.

Pedraja

de Tomás
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Ja
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24.
L

ni5lez de Menéndez Pela

Palviera

p19.

Algunas indicaciones-Sobre les ad...wad ares intelectuales
filosálicas de Menéndez Pelayo. De la Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1312.
(3:

y las ideas
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Barcelona, D.
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la Universidad de

Imprenta

en

tenía para él grandes y serios motivos de
creencia, y cada vez sentía un horror más
inveterado a la paradoja y a la afectación
de originalidad en el pensar, que conside
raba como una disimulada impotencia. (1)
Uníase en Menéndez su sentido filosófico
práctico, más que positivo, a una aspiración
constante al armonismo de Lull y Fox Mor
etilo y de otros pensadores modernos, ten
dencia que veía o creía adivinar en el fondo
de los más opuestos sistemas, en Leibnitz y
en Lange, en Mac Schasler y en Ravaisson,
pero sobre todas esas tendencias filosóficas
triunfaba siempre más que un vago- idealis
mo, un fervoroso espiritualismo cristiano.
Reconocido y confesado, decía, el carácter
relativo, limitado y deficiente con que le
vanta sus más audaces construcciones la ra
zón humana, y reconocida y confesada tam
bién de otra parte, el hambre y la sed de lo
absoluto y de lo ideal que aqueja a toda al
ma venida a este mundo, aspiración que no
se aquieta con los áridos conceptos de ley,
de noción, de fuerza, de materia, de evolu
ción, de idea, ?cómo no reconocer y abrazar
subli
con entranas de regocijo aquella más
rostro del
me Metafísica, aquella lumbre del
Senor que está signada sobre nosotros, has
ta cuando nosotros queremos arrancar tor
pemente la impresión y el sello? !Ah, seno
res! exclamaba, en un hermoso arranque de
es
su alma creyente y nobilísima, el alma
naturalmente cristiana, como el alma es na
turalmente metafísica. (2)
Que su amor hacia la sana y modesta es
cuela escocesa no procede de escepticismo
amargo, ni de incapacidad metafísica ?có
mo ponerlo en duda? Harto probó su robus
to entendimiento, en sus más poéticas y su
blimes elevaciones intelectuales, que era
capaz de alzarse a las más excelsas alturas,
donde revolaba con sublime aleteo de águi
la, y capaz también de juzgar los más abs
trusos sistemas. Su enemiga a los aprioris
mos, su desconfianza hacia las colosales
construcciones filosóficas que han llenado,
según frase feliz de Llorens, de admiración
pasajera al mundo intelectual, sólo procedía
de un sentimiento de extremada sinceridad,
y no sé si llamarle de honradez científica, y
de un vehemente deseo de reintegrar al
hombre en el pleno dominio de si mismo y en,

drid,
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mera

localización, al cuerpo docente de nuestra
escuela.
De Llorens recibió en edad muy primeriza
y en muy contados días, una fuerte y casi
inexplicable influencia filosófica, a la cual
vida; al
en el fondo permaneció fiel toda su
segundo debió, según confesión suya, la
mejor y mayor parte de su orientación lite
raria.
No ha de creerse que Menéndez haya sido
Llorens, un
un discípulo incondicional de
secuaz ciego de sus doctrinas. Nada más
opuesto al temperamento del polígrafo mon
tanés, que la sujeción cerrada y absoluta
a un sistema. Ya hemos visto que fué siem
pre un ciudadano independiente de la re
pública intelectual, sin más limitaciones,
que las que le imponían el dogma y la mo
ral, y ostentaba aquel título como el más
glorioso a que pudiera aspirar. «Yo por naf
no le trocaría por ningún otro, decía en los
comienzos de su vida literaria, ni siquiera
por el de tomista, que al cabo indica adhe
sión a una escuela determinada. Los princi
pios y tendencias del vivismo, dan, según
yo entiendo, ese libérrimo derecho de ciu
dadanía.> (1) Sus simpatías por el vivismo
pudieron unirse -perfecta y estrechamente
con una afición cada vez más decidida a la
escuela escocesa, que consideraba como una
mera derivación de la filosofía de Vives, en
lace que ya había observado su maestro
Llorens.
Pero como Menéndez no fué nunca un es
píritu cerrado, sino que tuvo un gran respe
to a la espontaneidad científica, su amor a
la escuela escocesa, que concluyó por ser
más vivo, a medida que la experiencia le
iba desenganando del trato exclusivo con
la razón, no alcanzó a ser jamás una filia
ción por un pensador determinado, llarnára
se Reid, Harnilton, o Llorens, sino sólo una
aspiración o una tendencia.
TODA la escuela escocesa más bien como
un punto de partida, que como una orienta
ción definitiva, y sobre todo como un proce
dimiento de higiene intelectual, contra las
aspiraciones exageradas del entendimiento,
contra las sutilezas quebradizas que se em
penan en querer explicarlo todo, contra la
riqueza ficticia, en una palabra, que nos
proporciona el abuso del crédito metafísico.
Lo que llevaba el asentimiento universal,

que en
difundir sus ensenanzas, aunque por más
tiempo el segundo Que el primero, que ape
de un
nas alcanzó a estrenarla; pero ambos
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el dominio de la naturaZeza. Sólo en el jugo
sano y viril de sus pechos quería robustecer
las facultades intelectuales, en lugar de en
cerrarlos en el mundo falso y enfermo de
abstracciones, decoradas con nombres más
pomposos. (1)
o menos
Para él, como para Llorens, la filosofía no
era únicamente una ciencia abstracta, antes
bien especulación viva, verdadera biología
que une estrechamente el mundo de las
ideas y el de la realidad, tanto el del pre
sente como el del pasado, y que tiene una
cuádruple existencia en la conciencia, en la
historia, en la ciencia y en la vida social. A
medida que iba haciéndose cada día más
escocés, iba acentuándose también su desa
fección hacia el tomismo, nacida en sus
anos juveniles de la santa ira del humanis
mo, más adelante, de su espíritu libre y de
su modo de pensar histórico y condicionado.
Ya en un estudio acerca de Gómez Pereira,
que incorporó en 1880 a la segunda edición
de la Ciencia Espanola, aplaude sin reser
vas su refutación de las especies inteligibles,
concluyendo con una ardorosa profesión de
fe escocesa. Pero en donde se declaró deci
dido partidario de la escuela de Edimburgo,
especialmente en cuanto a la teoría del co
nocimiento, fué en su. contraversia con el
P. Fonseca, publicada en 1887, en la que
mostró de una manera briosa, pero harto
más digna que su apasionado adversario, su
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ciales de la filosofía escolástica.
El hilo de la tradición intelectual de la
escuela barcelonesa, en las obras de nuestro
autor, puede decirse que no se interrumpe
jamás desde 1876, hasta su muerte. Sus más
notables trabajos filosóficos encierran siem
pre una declaración explícita en aquel sen
tido, y hasta en sus estudios críticos pueden
sorprenderse de ella enérgicos atisbos. Del
discurso de Llorens de 1854, sobre todo, y de
las ensenanzas que de sus lecciones recibie
ra, o Que llegaron después a su noticia
pues no perdía ocasión de procurársela
aceptó las conclusiones principales. Como
leitmotiv de su pensamiento, asoman ora
aquí, ora acullá, esparcidas en las páginas
innúmeras de su multiforme producción, y
más de una vez repetidas, dichas conclusio
nes, a saber: Que un pueblo sin tradición in
telectual propia es un. organismo incapaz de
crear nada; que el pensamiento filosófico no
es nuevo elemento
de la conciencia, sino
una forma especial que el contenido de la
conciencia va tomando; que sólo se ha de
aceptar el testimonio de conciencia cuando
Pueden aplicarse escrupulosamente a sus
fallos las tres leyes de parsimonia, integri
dad y armonía; el respeto constante a un
modo de-pensar histórico, relativo y condi
cionado, considerando la historia como la
Piedra de toque donde se quiebra o quila
tan las más presuntuosas
construccionas de
la mente; el horror invencible y sano
a las
abstracciones inútiles y a los entes de ra
zón.... Tales son los principios fundamenta
les que componen la recia trama del tejido
intelectual elaborado por su pensamiento.
En 1876, en las cartas de la Ciencia
Espaii o
la; en 1880, en su estudio sobre la
An.toniana
«Margarita de Gómez Pereira; en 1883, en su
admirable discurso sobre la _Historia consi
derada corno obra artística; en 1886, en el
de contestación al
P. M..ir; en 1887, en su tris
te

polémica, última

Que

amargó

su.

vida,con

el atrabiliario P. Fonseca; en 1889, en su
oración inaugural leída en la Universidad
de Madrid, sobre las Vicisitudes de la filoso
fía platónica en Espana; en 1891, en su pro
fundo estudio acerca de Los orígenes del
criticismo y del escepticismo; en 1908, en su
soberbia semblanza de Milá y Fontanals; en
1910, en su comunicación al Congreso apolo
gético de Vich, titulada Dos palabras sobre
el Centenario de Balines, y aún en otros pa
sajes que se han borrado de nuestra memo
ria o se han escapado a nuestra diligencia,
es
donde pueden sorprenderse las etapas
principales, o por mejor decir, el encadena
miento lógico de su filiación escocesa, sin
solución de continuidad. En estas etapas de
su actividad filosófica es también donde me
jor puede apreciarse aquella admirable
identidad de su fisonomía moral e intelec
tual, de que antes os hablaba, con una fir
meza de orientación que
asombra, aún al
espíritu más dispuesto a reconocerla, y que
poca;veces se observa en la vida de un pen
sador.
En Menéndez Pelayo más que en ningún
otro de nuestros días se ha conservado el es
píritu de nuestra gloriosa escuela catalana,
y como ya tuve ocasión de manifestar en.
un desahogo de mi dolor al tener noticia de
la muerte de mi anorado amigo, el día en
que Cataluna sienta otra vez la necesidad
de restaurar en toda su integridad aquel
espíritu hoy tan decaído, tendría Que ir a
buscarle principalmente, enriquecido y for
talecido con todos los tesoros de la moderna
cultura mundial, en las obras admirables del
escritor montanés. Yo de mí, sólo puedo de
ciros que he aprendido más filosofía escoce
sa en las páginas de Menéndez Pelayo, que
en las de nuestros pensadores
catalanes, y
que si se escribiese un estudio acerca de su
pensamiento filosófico, quizá hallaríamos en
él la exposición más lúcida, más completa
y más adaptada a nuestra época de la filo
sofía del sentido común. Fuera de esos re
tazos fragmentarios de su pensamiento que
hemos indicado, la exposición completa de
los dos ejes fundamentales en Que se apoya,
hay que buscarla en dos admirables y pro
fundos trabajos filosóficos ya citados. En el
discurso acerca de las vicisitudes de la filo
sofia platónica en Espana (1889), hizo profe
sión de fe de su armonism.o; en el estudio
acerca de los orígenes del criticismo y del
escepticismo y especialmente de los precur
sores espanoles de Kant (1891), la hizo de su
adhesión a la escuela escocesa, entonando a
la vez en cada uno de ellos un himno hermo
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(l) Ciencia Espallola. Ed.

con su método histórico y con su
confianza en la virtualidad del pensar pro
pio de un pueblo—los gérmenes de vida que
todavía contienen.
A la escuela catalana debió Menéndez, se
gún confesión propia, ese criterio histórico
y rela tivo, que fué la ley constante a la que
sujetó su admirable labor de historiador del
pensamiento y de la inspiración humana.
Este criterio histórico y positivo de pausada
indagación y recta disciplina es la base in
conmovible en que se apoyan su tempera
mento literario y su gran vocación de his
toriador, la aptitud quizá más relevante en
tre las muchas con que le dotó la Providen
cia. Todo se convertía en él en historia pin
toresca y palpitante de realidad. La historia
es para Menéndez la única maestra de
la
vida; la maga divina que todo lo alumbra,
explica y avalora; de sus rotas entranas sur
ge radiante el sol de la metafísica; ante ella
rectifícanse o se estrellan todos los dogma
tismos filosóficos; ella es la filosofía de lo
mudable y relativo; sin ella no hay crítica
literaria posible, su viril ejercició eleva el
corazón, vigoriza el entendimiento y pro
mete la más alta recompensa y los mayores
goces espirituales al que la cultiva, dándo
le la percepción clara y el preciso relieve de
todas las cosas. Por no someterse a su. rígida
disciplina que requiere como auxiliares
otros muchos conocimientos, suelen perder
se, decía, los esfuerzos de nuestra crítica
en vagas consideraciones de estética super
ficial o de psicología recreativa... A ella por
último consagró su. vida entera. Sólo escribió
un libro de polémica y nos dió en cambio la
historia casi entera del pensamiento huma
no en Europa, desde la civilización clásica
hastalos tiempos contemporáneos: la histo
ria de los errores religiosos de nuestra pue
blo que iba a convertirse ahora en la de la
Iglesia y de la civilización espanolas, la his
toria de nuestro fecundísimo teatro nacional,
en su más alto representante; la historia de
la lírica, de la épica y de la novela; la his
toria de nuestro humanismo; la historia de
la poesía americana...
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y vibrante a la metafísica (1). En el úl
timo, además, trató de soldar el criticismo
moderno con el antiguo, buscando, princi
palmente en los libros del siglo XVI,—con
so
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III
Anem a rependre la tasca serena, després
de les vehemencies de la passada lluita
electoral.
Dos punts de ca.pdal importancia en el
món modem tractarem en l'anide d'avui.
L'ensenyamen.t i la beneficencia. El primer.
de dits assumptes és del que rnés preocupen.
als directors deis pobles civilitzats; és el
segon un deis més difícils de resoldre. La
nostra ciatat, com totes les de l'Estat espa
nyol, está sensiblement endarrerida en l'en
senyament, el mateir en el primari que en
el superior. Quelcom se ha .fet; 12IéS es va en
eamí de fer; perb es molt el que resta a fer,
Les nostres escoles públiques de primera en
senyança són en sa majoría indignes de la
nostra ciutat; no les aventatgen pas gaire
les particulars. 1 poc raes o menys que les
escoles prirnaries, amb les mateixes deficiene
ejes de local, material i metodes, está l'en
senyança superior.
Veiera arab tot, lés escoles que tenim, els
alumnes que hi asisteixen, veleni auines
institucions s'han cre.at 1 es van creant.
Segons VaAnuari Estadístic de la Clutat
de Barcelona», en l'any 1910, terdem 180 es
coles públiqu_es de primera ensenyançoaa
les quals concorríen 3.221 párvuls; 5.469 nois
i 5.972 roles. Total, 14.665 alumnes. Escoles
particulars de primera ensenyança en te
níem 647, a les quals assistfen 25:800 nois
22.285 noles. Total, 48.085.
Entre tot 827 escoles de primera ense.nyanga, amb 62.750 aluranes.
Prop de 100 escoles gra,tuite.s no oficials
tenía la ciutat, a les 'quals entre les clases
de dia 1 de nit, assistien uns 9000 alumnes.
D'aquestes escales, 50 esta,ven dirigides per
religiosos o bé perta,nyfen a associacions
catbliques. .Són además les que tene,n major
nombre d'alurnn.es.
Fins ara la nostra ensenyança no havía
sortit gran cosa de les yenes normes madi
mentaries; ara l'Ajuntament va a fundar
eentres que al mateiX tc-mps que siguin
vehícol de cultura, ho siguin també de salut.
Ens referim a les Escoles de Bosc, que dintre
de poe serán inaug,urades. La primera de
aauestes está situada en el Pare municipal
de Montjuich, en edifici veranaent esplendit;
treballat-se en la construcció d'una segona
que s'establirá en els terrenys de la Bude
llera, propietat també del Municipi. A aau_es
teá seguirán altre-s escoles al Guinardó, Pe
dralbes, etc. La ciu_tat enviará a aquestes
escoles 2,1s nois 'enojes que més nece,ssitin
cuidados físics, al mateix temps que se`ls
donará les primeres nocions de la cultura

primaria.
Peró la clutast té ineludibles devers que
comedir. La salu_t deis séus petits és preciosa.
Per aixb uns bons patrieis tingueren la 11-u
núnosa idea de crear les Colonies Escola.rs.
Darant el primer any foren pocs els nens 1
al C1111113. Els
nenes que orlaren a fer salut
confiar
els
sé-ns
fills a perso
volíen
pares no
dignes com
nes estran.yes, encara que tant

les del professorat. Peró tant prompte cona
que
es feien públics els resultats esplendits
assolien els estinejants, no 'ni hagué prous
llocs per a les solicituts presentades, que de
cada any van en augment. A més de 700
p-agen els escolars que van actualment a
pasear el mes d'azost a les poblacions cam
peroles de Catalanya i que retornen cada
temporada amb el cbs refet per a pasear la
major part de l'hivern.
Deuen afegir-se ale mentats escolars els de
les coloides de l'Económica de Amics del
País, Escola MossIn Cinto i altre,s que cada
any aug-menten, encara que pee, en número.
Te:cíen. escoles en tal any, la coronies, fran
cesa, dugues, a les cruals assistien 600 alum.nes; l'italiana, una, que cemptava, arn.b 126
escolars, i l'alemanya, que tenía una escola
també, a la qual assistfen 215 estudiants.
IV
Un deis aspecte-s rnés interessants de la
beneficencia a ciutat és el que's relaciona
la maternitat. Facilitar a la
amb
mare pobre aquella ajada material i cientí
fica que a,bans, men.tre 1 després del part,
és ne,cessaria, és una alta fundo social; aju
dar-la després a l'alletaraent o cría del seu
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Brusel-les de 1906, és la «Gota de Llet», de
l'Hospital de nois pobres de Barcelona, el
qual en l'any esmentat repartí 115.900 am
polles de llet. Altres asils prestaren serveis
d'alletarn.ent a 638 críatu.res Resten encara
altres asils: el de Párvu_ls; Sales de l'Asil de
Gracia; Asil del Carme; Casa de Caritat;
Municipal de misericordia, i altres fins al
número de 15. En total; están assistits en
aquestes cases uns 3 684 noís i noies de dos a
eleu a.nys.
Seg-uit d'aquest asils per a infants, venen
ele de vells, ele deis caiguts en les batalles
de la vida. Barcelona té alguns asils, pero
creiem que no fa en .aquest sentit tot el que
d_euría. El número de vells que no tenen llar
ni familia és inolt crescut, 1 sempre en que
den una gran multitut que van per la ciutat
ensenyant les miseries del viure.
Actual-ment te Barcelona les següents ins
titucions:
Casa de Caritat, anal 631 asilats, homes i
dbnes; Gerrnanetes deis pobres, tres cases,
amb 671 asilats deis dos sexes; altres asile,
319 asilats també dels dos sexes. Total, una
població de 1.621 vells.
Un altre aspe,cte de la beneficencia ben_
digne d'atencio és el d'aquelles institucions
que reculleixen i eduquen als anormals. Són
6 aquestes institucions que tenen en el séu.
sí une 500 desgraciats: cec-s, sords-rauts, es
crofulosos, incurables, etc.
La beneficencia municipal té també ele
se-as asile, un d'eils el del Parc, el qual té
carácter d'asil temporal, en el que durant
l'any 1911 es prestaren 17 093 serveis. Tres
albegs nocturn.s se aixequen en els carrers
d'En- RoCafort, Santa Catarina 1 del Cid. En
aquelles depen.dencies es prestá Hit a 6.045
individus, en número de 71.181 serveis o es
-

rnajor importancia.
Havem parlat ja de les funcions que la
Casa de Mate,rnitat onaple en. aquest doble
sentit. Tenen ademés per al primer case una
«Sala d'Obstretricia», l'Hospital de Santa
Creu; una «Clínica», en 1.Hospítal Clínic; en
la qual foren asistides darant l'any 1911,
230 clbnes,a donant loe a 362 operacions,
haverat-hi 276 naixements, deis quals eren

fill,

és de tanta

o

tances.

Hospitals: Dusant el raateix any de 1911
foren assistits en l'Hospital Clinic 3.352 per
sones., dé les ouals, 357 moriren.
En el de la Santa Creu entraren 5.496 per
sones, de les que moriren 1.121.
Del s.agrat Cor: Total de malalts: 643. (363
eren de pagament).
Nois pobres: Total de malalts 200. Ademés

nois 128 i }aojes 148. En la barriada da Gracia
hi ha l'«Asil Maten!. de Santa Isabel. Altre
asil está destinat a tale fine, el de la «Visita
do».
Mereix especial menció la protecció a
l'infancia en ele seus primers raesos de vida.
La ciutat que no scha descuidat en aquest
ordre de proteccio als infante, creáfa anys
la Casa Municipal de Laetancia, en la aual
es proporciona Del; esterilitzada a les criatu
res. De primer se instal lá la benefica, ins
tillado en el carrer de Valldonzella, peró
vistos ele bous resultats de l'alletament
artificial i el gran bé aue's feia a sueltes
cases, l'Ajuntamen.t ampliá tant simpátics
serveis, construint una ampiíssima casa al
carrer de les Corts Catalanes. D'encá. que la
Lactancia s'ha traslladat al nou local, se
han ampliat els serveis 1 fet rmés norn'orosos.
Els datos que tenirn son de 1911, en oual
any el nombre de criatures inscritas sig-ué
de 1 294 1 els litres de llet entregada 158 380.
Les criattires eón cuidades en la seva salut
alletament, sofrint peribdioues pesa,des, per
a cornprovar lo que guanyen. Anexe a la
Casa de Lactancia hi ha una secció de pedía
tría en la Qua] foren assis.tides 4.378 cria
turas.

Altra institució del resateix carácter, la
Primera oue'S fundá a Europa, segons mego
negué el Congrés 2.1.bdic internacional de

Para los Días Frescos.
Otono y prima
las dos es
taciones más agra
dables del ano, pero
ambas son las más
peligrosas para la
salud. Todo parece
sonreir al sol en
cantador, y de re
pente una ráfaga
(
de invierno viene
a recordarnos que el frío está cercano, o no ha
desaparecido aún. Un ligero escalofrío, segui
do de estornudes, avisa a usted que el resfriado
ha hecho su presa. A pesar de los días soleados,
es menester estar alerta y recordar que los pe
llets del doctor Ilackenzy impedirán que siga
adelante su resfriado; que lo Curan siempre en
24 horas, sin que tenga usted que hacer cama
para sudario. A las primeras tomas notará us
ted alivio; cesará erestornudeo, la destilación
mucosa de la nariz,. el lagrimeo;
se despejará
la cabeza y desaparecerá el estado febril. Ade-•
más curan la susceptibilidad catarral en los que
al menor cambio del tiempo cogen resfriados.
Caja Pt2.S. 'so en todas las farmacias.
vera son
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clíniques

infan.tils d'aquest
hospital, prestaren 74 637 serveis.
Beneficencia médica municipal: En els
dispensaris i en visites a domicili, prestaren
els metges raunicipals, en l'any 1911, 273 929
les diferents

serveis.
Manicomis de l'Hospital de la Santa Crea:
Durant l'any de 1911 hi havía assistits 588
raalalts, deis quals 352 eren &mes 1 236 ho
raes Entre'ls asilats hi havía 2 advocats, un
autor dramátic, 2 eseriptors, 7 religiosos, 2
músics, 10 artistes, 4 matges i 29 cornerciants.
En el precedent article i el present, hem
vist cora la colelectivitat ciutad_ana, vetlla
els passos deis que en el seu sí s'aixopluguen.
Velera com está atenta a prestar assistencia
a la partera, al recent nasc-at, que li dóna
aquest instrucció, que'l fa home 1 després,
caigut en malaltía 1 l'indigencia 11 ofereix

llit
asils.
un

-D'OL

'

Es mort Mistral: és mort l'hereu del geni
ande i el patriarca de la poesía. Patriarca
no sois en terre,s de Provenga, no sois en te
rres de Franea, no ja en el conjunt de na
cions de saba., hel-lénica i sang "latina, no ja
en les altres del continent, sinó en totes les
que viuen i s'agiten arrea del món., en el
qual, per virtut deis cants del poeta se sabía
d'una de gloriosa, mare de trovadora que,
després d'un són de seg-les, rompía l'encís
CODI la princesa de la rondalla i esclatava a
cantar en la Ilengua de l'avior rejoveni
da per la fortitut de -nous accents
Mistral era Provenga 1 el sol de Provenga;
Mistral era el passat 1 l'avenir d'aquella _Tia
ció que'n fou una amb la nostra 1 en la qual
tingué el brego" un deis rnés grans reis que
11-lustren la historia de Catalunya I si be',
Mistral se sentía Francés, mal havía deixat
d'escoltar la veu de la sang que l'a.germa
nava a n.osaltres cona a bou fill d'un de
aquella trinos de terra que semblaven desni
nats a perpetuar Fimperi románie dels Piri
neas, la partició del qual fou plora,da en
versos memorables pel poeta raig eval Si
cart de Margevols:
Al! Melosa e Provenga
E la terna, d'Agenga,
Bezers e Carcasseel,
Quo vos vi! quo vos vol

L‘ánima de go que conaengava. a ser aquel'

imperi no

havía pas mort. Mistral, amb tot i
el seu amor a la Franea, sentía una
estre„ta
solidaritat envera Cataluaya. 1 ben segur
que la resurrecció de'l imperi románic deis

Pirineus profetitzada pel

nostre

Maragall en

la seva «Glosa» no 11
hauría pas sabut des
plau.re del tot.
Mistral era de Franca, mes he era de
certa
manera per mútila adopeió, car la llei de na
tura el feia essencialment proveneal.
1 aque
lla adopeió raútua
havia nat espentania
nlent. Mistral canta en la
seva
"lengua;
Franca, l'unitaria, vegé en la llen.gua
Mistral un tresor més a aPegir a la seva de
ri
quesa, 1 en comptes de blasmar al
poeta, 1'
acarona i en comptes de
repel-lir-lo, li obrí
els bracos. Pot
dir-se Que Mistral sgreposá a
la Franca, 1 per la
Franca al mÓn enter, T éS
que els cen.vencionalismAs
cireumstancials
de la política,
no Poden rés contra el fet viu;

en

ola hospítals i

una

casa -en

els

Aquesta és l'interven.ció ciutadana, en la
beneficencia. No cal dir que tal com es prac
tica i amb els media escassos, comparats amb
l'immensitat del mal, la beneficencia es in
completa. Pesó també es pot dir que la da
tan; no deixa de preocupar-se fondaraent de
la sórt deis seas filie.
Els scgueix en la naixenga; en la malaltía;
en la miseria i en la mort. En cap cas, em
pró, és tan humana l'interven.ció de la ciutat
com en la d'aquells que han perdut la raó,
vius-n3.orts.que van pel món raés -miserables
que ningú 1 més Que cap desgraciat, dignes
de totes les pietats i de tots els amors.
PZRE

DE PRADES

(De El Poble Catalá)

1

i
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i és que per damunt del raser unificador de
la Franca cen_tralisanta, s'eniairava el re
brot duna anaia, nacionalitat, portant a
esperit de les generacions, Finquietu.t d'una
vida renaixenta. No era la nacionalitat en
tera que rebrotava, pesó era la 'lengua, ex
pressió de l'esperit, Ilevor de vida nova.
I els Que teníen en llurs mans ola de:stins
de la Franga no la -volgueren pas destruir
aquella llevor. Tal volta presentlen en ella
la forga que podés dur a port, en dios ad
versos, la nau de l'estat francés..
Mistral era la Provenga rediviva en els
sena poemes. °ferrar la ven den Mistral no
era pas possible; intentar-ho tan seis, hauría
estat a la vegada temeritat i erim. Dones la
Fran.ga aixecá al poeta cona era degut i glo
ria bou de Franea i gloria bou de la terra te
ta. Per aixó la mort den Mistral és un esde
veniment que estremeix el món; per aixó en
el nostre pensament, a l'escriure aquestes
ratlles, ens sembla sentir el pensament de
mil.lions i miPiions d'homes que el tenen
xat come nosaltres en el record del patriarca
mondial de la poesía., per al qual la mort no
és altra cosa que'l Das decisi a a la immorta
litat.

La vida del -poç-ta
El célebre poeta provenga', la mort del
cual rnalauradament plora !a poesía, va
néixer a Maillane (Bogues del Rosa), el 8 de
setembre de 1830.
Va néixer del segon raatrimoni d'un pro
Dietari rural, noble i de familia antiga.
L'educació den Mistral bou, en ao-aest medí,

excepcionalment popular.
Ala den anys aná per primera vegada a
l'escola, passant més tard els seus estudis
clássics a un pensionat de l'Avinyó
En aquest pensionat va conélater el jovenet
en Josep Roumanille, de Saint Remy, que
escrivía versos provengals. Baix la seva di
recció feu les prinaeres armes en un perlódic
de Marsella, «Lou Bonl-abaisso», en el que's
distingía ben prompte per lo escullit deis
seas escrita i la seva depuració lingüística.
Des deis 12 anys, mal grat el despreci en Que
era tinguda la 'lengua provenga', va escriu
re quelcom en ella, decidint la se,va vocació
l'esmentat
Aauest finí el seu poema «M.arguerideta»,
entusiasmant an en Mistral. Mil una volta

poema
finita els seas estudis, va escriu.re un
Meissounle
en quatre canta, «Li
con
Aixó bou el 184$. D'aquest poema, en
notes
les
entre
servá Fautor algunes estrofes
_de «Nlireio» i a les «Illes d'or».
era
Veient el sea pare 'que el seu fill no
aon
Aix,
destinat a l'agricultura, l'enviá a
trobá al primer company deis seas ensom
nis, Anselm Mathieu, poeta també.
Els tres anys fraitosos, passats entre l'es
tu_diar i el somia,r en la vella capital de la
Provenga, confirmaren an en Mistral en la
resolució d'honorar al seu país, restituint al
la perduda dignitat.
En Roumanille agrupava aleshores tots
els poetes vivents de la 'lengua d'oc en un
folletó del peribdic «La Cornune», d'Avinyó.
La seva cultura clássica i el seu instin.t po
pular, havien de comunicar a molts elements
crítica
l'impulsió directiva i la depuració
necessaries a una restauració.
El seu deixe,ble Mistral, el confident i
projectes,no
aussillar intel ligent deis seas
un despertar
concebre
gaire
en
tardaría
nacional per a la rehabilítació de l'idioma
del seu país.
.Un eminent literat, Taillander, deia, en
comprenc que
una carta a Roumanille: «Je
Siall forgat a adraetre a joves aixerits que
inspiració;
tenen més bona volu_ntat que
un
encanta:
heusaeuí
perb en Mistral me
seriosament
cona vos, el
que
pren
petit poeta
renaixement de la poesía provengal Ehl se
d'aquesta
dol vivament deis tristes destins
a tetes les
donat
bag-atge
llengu_a, que ha
literatu_res nacionals d'Europa, i bescanta
als mals poetes. Lreusaquí un digne hereu

provenga'

deis mestres del sezle XII.
Roumanille 1 Mistral publicáren el primer
recull col-lectiu de pactes de la 'lengua d'oc,
publica
eLi ProuvengaloD (1852). D'ate tiesta
pro
deis
poetes
congrés
primer
ció sortí el
vengals, a Arlés, en 1851, en el que trenta
poetes varen respondre a la erida den Ron
-

publicar

manilla. No tardá gaire aqu_est en
forma ortográfica,
un manifest referent a la
Mistral.
en el que collaborá
iniciativa de
Un non congrés, dearut a la
A.ix
(1853), se
celebrar-se
a
va
J. B. Gant,
guit d'un non recull «Lou bou raaragi del
Troubaire». Aixis s'areomenaven els renova
dore provengals, fina cae l'any 53 en Mistral
els doná el misteriós n.om de efellbres» en

l'assarable,a llegendetria de Fontsegugne (21
de maig de 1851).
«L'armada
Més tad se funda el periódic
prouvenga_la», del que en Mistral Ion redac
tor raés de 40 anys.
•Mentres col-laborava en «L'Armada», en.
Mistral encarnava l'ensomni de la seva jo
reflecten
venosa en una creació en la que's
natura
la
poc a poc els mil i mil aspectos de
/aadiu,
país
costums
del
seu
lesa i de les
seu
del
exaltació
divina
per
la
transfigurats
dotze
en
(1859), poema
con Era.. <ivliceio»
canta, ilarg idill épic en el que la provenga
pagué saludar al seu poeta. 1 per als feilbres
tot, el poema bou_ una revelació.
El gran Lamartine, el bat-ejá de gloria
amb aquestes m'ales memorables: «Un gran
poeta épic es natl Un veritable poeta homé
ric deis n.ostres temps... Un poeta primitia.
decadencies: un poeta
en nostres ternps de
'len
grec a Avinyó; un paeta qui crea una
creá
Petrarea
com.
idioma,
gua de un
patois, n`ha fet
un poeta que d'un vulgar
d'imatges,
i d'har
un llenguatge de clássic--e
maníes...»
L'unanimitat dels elogia tributats a Mi
reio, sancionava el renaixem.ent provencal_
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El 1869 escrigué en Mistral la seva «Oda
als catalans» i el «Cant de la copal>, i arab
dites poesías en Mistral, el poeta, eonsagrá la
aproxima ció deis provengals als catalans,
els seus germans de llengua i raga.
El 1862 pronunciá el discurs deis Jocs Flo
rals en la primera sortida oficial deisfelibres.
El mateix any víngu.é !a Barcelona amb
Roumieux.
El 1867 va escriure un nou. poema «Calen
daup en 12 canta. el qual, per als proven
gals, disputava la gloria a Mírelo.
Mes els poemes són ben diferents. «Mireio»
és el poema de lá Cra,u, de la Camargue, del
riu; «Calendau» és el poeme de la muntanya
i de la mar.
Ambdos poemas entusiasmaven la Pro
venga, 1 el gran conc,urs filológic de la so
cietat Románica (1875), 1 més tard les festes
'latines de Montpeller (1878), en les que la
muller del gran poeta fou proclamada Rei
na del felibrige, afirmaven l'obra del genial
poeta.

Tres anys abans, el seu esperit schavía
imposat al Mígdía de Franga amb la -publi
cació de les sayas poesías dAs Isclo d'or», en
les que eselatá el geni del mestre amb tota
la seva seren.itat, la saya varietat i l'autori
tat de representant d'un. poble:
Poc després, organizat el felibrige, a Avin
yó, el 1876, el poeta era proclamat gran mes
tre de la federació literaria de les provin
cias meridionals, qu.efe indiscutible d'u.na
creuada de la patria provengal per a la re
con_questa de la seva dignitat.
Poc després escrigué un non poema, de
forma més lleugera, en l'istil deis poemas
cavallerescs de l'Edat Mitjan.a, «Nerto», cró
nica d'historia provenga' del temps deis pa
lpes

d'Avin.yó.
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Durant el seu.s darrers anys de la seva vi
da havía rebut sovint en Mistral la consa
gració reiterada de la universal admiració.
De tot arreu del món havíen anat les ge_nts
en pelegrinatje al mas de Maiano. Els lite
rats i poetas catalans no passaven pel sur de
Franga que no s'arribessin. a retro l'homo
natge al gran amic de Catalunya, i allavors
oil recordava amb gran fruició els sena viat
ges i les coses de la nostra torra i mostrava
gran admiració per la poesíai els poetas ca
talans.
En totes les fastas del felibrige, que's cele
bren desde Burdeus a Nice, la presencia den
Mistral hi era obligada provocant grandio
sos esclats d'entusiasme de les multituts que
l'aelamaven coro_ als capdills triomfadors o
com als més gloriosos Traeres d'Estat. Arrea
del Migdia de Franga es ven el retrat del
patriarca de la Provenga 1 Pantiquíssima
vila d'Aries va algar a sa memoria un mo
nument, assistint el mateix Mistrál a l'inau
guració, i se u tribu_tá un grandiós i entu
siástic homenatge per tot el món oficial i DO
-

pulan
Ara fa poes

li tributá un al
motiu de les
fastas del einqu_an.tenari de la composició de
"'ópera «Mireia.> d'En Gou.nod, celebrat a
Saint Remy de la Provenga.
El món oficial francés mostrava -pel poeta
una accentuada i justa predilecció. Pe! mes
d'octubre darrer el president de la Repúbli
ca Francesa, M. Poincaré, secn. aná a Maja
no i a l'entrar al maset del patriarca pro
venga' el salud amb aquestes paraules:
«Estimat i il.lustre mestre:
A Vos a glii haveu algat, a honor d'una
terra francesa, perdurables monuments;
Vos que haveu aciarit amb el vostre sol les
tre

mesos

que

se

apoteósie homenatge amb

imaginacions enfosquides; a Vos qui
haven enlairat el prestigi d'una 'lengua i
d'una literatura de les quals la nostra histo
ria nacional s'enorgulleix; a Vos que haveu
plasmat en les nostres imaginacions les figu
res immortals de Vicens i de Mírela, de Ca
lendau i d'Esterelle; a Vos que haveu cantat
amb estrofes inoblidables les cuquetes de
seda i les que les cuiden; a Vos el noble poo
ta del Rosa í de les illes deor; a Vos que, tot
glorificant la Provenga, haveu teixit per a
la Franga una fresca corona d'olivera; a Vos
qui fa més de mig seg-le Laraartine ja sa
ludava com un altre Homer i qual primer
llibre u devía,—deia—a son trist reclós, una
gota de rosada, una alenada d'auba, un raig
de llum; a Vos que haveu viscut voltat de
l'admiració universal i que haveu restat fi
del en el vostre Mas de Maiano; a Vos que
les generacions fu_tures es traspassarán., a
travers deis anys, com fiors que no's musti
garán mai, les vostres poesías _divinas; a
Vos, august mestre, jo porto avui el testimo
ni de la reconeixensa de la República 1 de
la gran patria».
Tots aquests testimonis d'admiració 1 d'es
tima al gran patriarca de la patria proven
gal, els veYns de Maiano secis preníen com. a
Propia i ells els hi rendían cada dia i a cada
nostres

mome-nt.

Darreram.ent la salut del gran poeta el te
nía primparat entre la vida i la mort.
Amb tot, el vell roure es resistía i no's do
nava per vengut, a pesar de que, per a aca
bar de fer més patent en eh l el record d'Ho
mer, havía acabat per perdre gairebé del
tot la vista.
Descansi en la pau del Senyor l'admirable
Poeta.
De

(La

Ven de

CataInnya»)

El 1884 feu un viatje a París, aon fou re
but triomfaiment, i coronat per l'Academia,
celebrant el quart centenari de l'unió de la

Provenga

a

França.

La Renaixenga provengal s'extenía, i Mis
tral li don á l'instrument científie i popular:
«El tresor del felibrige», que l'Insütut ore
miá amb un premi de 10,000 francs.
El 1890 publicá una obra dramá,tica, «La
Reino Jano», que obtingué éxit mitjá.
Durant tot aquest temps, seguí la SeVil
campanya a «L'Anuana», fundá la Revista
del felib:ige, i fou redactor principal del
diari de Avinyó «L'Aioli», fundat en. 1890.
El 97 doná a Huna «El Poema del Rhose»,
el més genuinament épie deis seus 'libres,
tramat damunt les tradicions del país.:

—

nmiED.1-2.
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Dtiamalle.
Veusaquí els Plopósits d'aquesta entitat
1 ja con-Sagrada Del éxit:

nova

«L'Associació Catalana d'Art Dramátic ve
omplir un buit en les necessitats d'ordre
cultural
de Catalunya. Es el seu únie propa
i:Da
a

w,

A

1P
w

-m.

La més briDoPtant d'EsDavya.-20 sucursaLs amb tellfon-Cenfral: Pelayo, 44. tel/f. 1,1 13

L

I mportant. _Lo_
21111011raM2E.C2 14'1 e
Egipcia

facte que

e

con)

a

sit contribuir d'una manera activa al fo
raent de totes les manifestacions encamina
das a encoratjar l'art del teatre en general,
i en particular aquellas que d'una manera
més directa afectin al nostre teatre. Creu
aquesta Associació que si els seu desentrotilo
raspón als desitjos deis seus iniciadora, po
dría per aquí arribar a una organització

no

fbra.

Economía. Veritat

en

e1s Pre-us

es la única funeraria que posseeix Cambra de Desin_fecció, no servint cap
arte
sia Dreviament desinfectat.— NOTA; Acura.t i rápid servei tant a la Capital

28 Març 1914
que permetés als seus associats viure en les
práctiques del moviment mondial del teatre,

fomentant ademés
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iniciatives, recompensant

esiorços i encoratjant elements que'l dia de
demá puguin afirmar el nostre art teatral.
,Si els medís que aspira a reunir ho per
meten, aixó és, si entre els elements que a
Barcelona s'interessen pel teatre hi troba el
caliu necessari, 1' <Associació Catalana d'Art
Dramátic» podrá per l'una part assegurar
manifestacions teatrals a
un nombre de
l'any, purament artístiques, eontractant per
als socis amb empreses de serietat regone
gu.da representacions de les millors obres
dramátiques per companyíes quina forma
ció i educació es facilitará aixís en un m.edi
absolutament artístic.
»Aixís mateix podrá oferir premis alenta
dors de totes les manifestacions de l'art
teatral, ja don.ant-ne als autors, ja als actors
que més i millor treballin, ja als directors
que més cura posin en la presentació de les
obres, ja als empresaris que amb major es
crupulositat artística estenguin el Teatre
Catalá. Tots els elemens del teatre han d'és
ser ajadats: el geni que en l'obra dramática
hi tradueix son alt pensament, l'actor que'l
fa arribar en forma viva a l'auditori, resee
nógraf i el director d'escena que preparen
lusió de la rea
els detalls per a donar-hl
litat, l'empresari que exposa sos eabals,
amb un desig de lucre, és cert, pero arnlo
major o menor conciencia artística.
»Una millora del nostre teatre és, adeni és,
una obra erninentment nacional. No volem

solament que hi hagi a Barcelona un teatre
per a l'esplai deis esperits cultos que gosen
amb la forta síntesi artística que'l teatre és;
voldríem que la depuració del sentit artístic
del teatre s'estengués a tots els de la cintat
i a tots els de Catalunya, i missió hauría
d'ésser de l'qAssociació Catalana d'Art Dra
mátic» ajudar als esforços de tots esteneut
nostra acció a totes les altres ciutats i viles
de Catalunya, del mode que sigui possible.
I més endavant, quan dignament puguin
presentar-se al món artístie series m_anifesta
cions del nostre art, l'«Associació Catalana
d'Art Dramátic té d'ajudar també a la pre
sentació del nostre teatre en la nostra llen
gua catalana, sis escenaris d'altres paYsos,
proporcionant dies de gloria a Catalunya.
»Per a tot aix15 l'invitem a voste com a
bou ciutadá i aimant de l'art del teatre,
per si vol formar amb nosaltres.
»La Junta directiva de l'cAssociació Cata
lana d'Art Dramátic, al costat del seus
ideals 1 propósits artístics, ha tingut en
compte l'organització d'ordre económie que
Dermeti la collaboració en ella de tots els
elem.ents que integren el nostre organ.isme
social, a quin fi ha acordat el segitent ordre
d'inscripcions 1 quotes anyals, que será,n
tingudes en compte en el repartiment de
localitats per a les manifestacions teatrals
que l'Associació crganitzi o contracti:
»Socis numeraris, que pagarán, al menys,
60 pessetas anyals.
»Socis adju.nts, que pagarán 24 pessetes

anyals.

»Senyores

de les families del primer agru

pament, pagarán 30 pessetes anyals.
»La finalitat que persegueix l'Associació,
coincidint amb una necessitat ben definida
el desenrotllo de les aspiracions culturals
catalanes, deixa creare que será secundada
activament i arribará a aconseguir resultats
de positiva eficacia.
en

LA JUNTA DIRECTIVA:

President, Don G-onçal Arnús; Vispresi
dent, Don Lluis Durán 1 Ventosa; Tresorer,
Don Lluis M.a Angelón; Secretan, Pere B.
Tarragó; Vocals, Don Pere Corominas, Don
Joan J. Ferrer i Güell, Dr. Don D. Martí i
Juliá, Don Josep Llimona, Don Jesús Pini
lla, Don JoseD Carner, Don Llorenç Mata».

Elhicteca "Ififes d'Or"
La més selecta de les Biblieteques literaries

1 pta.

V0h1111

LasiileG d'Or.—de F. Mistral (trad. Ma
ría Antonia Salvá).
Vida ni ispa.s.—Per Joan. Maragall.
Eomnis.—per G-uerau de Liost.
Se troben de venda a la Casa Luis Gili.
Editor i Hibrer, Clarís, 82, i a nos.:tra Admi
nistració.
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