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«Les llissons de

Miquel Angel» Alexandre Gali.—«Crítica del Renaixement á Italia, josep Lleonart.—

Heterodoxes «Amagatalls de Romanticisme» Gladius.— «La Finalitat del llegir» D. Bahlrühs. — «Teatre
grec antic» Martí Alegre.— «Especialisemnos» D. Badrinas i Escudé.— »Un nou llibre d en
josep Carner.

—«Disquisicions pedagogiques en

Art:

Del llogic procés sintétic» Rafel Benet Vancells. — «Cróniques i

Comentaris.» — (Gravat.)

L.ES LLISSONS DE MIQUEL ANGEL
UNA

VIDA

DE

ESPECTACLE

GRAN

QIJE

ES

MILLOR

FESTA

MAJOR

HOME

UNA

(Llegenda del cartell anunciador del curs.)

LLISSÓ.—EI culte als Grans Homes es la senyal de ciutada
nía.—Aixó fou escrit al peu dels prospectes que's prodigaren per tot Terrassa
el dia 25 de Mars cridant á la conferencia
que debia celebrar-se l' endema á la Es
cola d' Industries. Fou un moment de proba
per Terrassa, i fou bo per mesurar els

F)RIMERA

graus de ciutaclanfa verdadera. La conferencia se donava als afores
intempestiva i mitjansant certs requisits que demanaven esfors. El

jurá

amb

rrassa no

i á

una

temps

els

organisadors

de les

hora

se con

conferencies i el dia fou de neu i pluja, més Te
desmentí el titol de ciutadana de que 's vanta i ana á rendir homenatje al

gran home que arribava. I la llisso per ella fou

profitosa, puig vejé que aquell que
pas un home alt de pompes i esplendors i de glories baixades
del Cel sobt-e'l front, sino un home com els demés, humil, donat al treball silenciós,
debía honorar

quotidia,

am

no era

les

carns

i les robes bon xic marcides del

us

constant, amb el rostre

solcat de les ordinaries arrugues del viure pecador, amb els ulls infadigables plens
de coses á dir, pero molt més desitjosos de coses á escoltar i trobar. Aixis ens el
va

pres&itar

en

SEGONA

Josep

Lleonart,

LLISSÓ.

—

com

saben bé prou els

Dema

llegidors de

CIUTAT.

Miquel-Angel parial á. Veniu;

no'! dexeu

—
Aixo `ns fou dit als terrassencs el did
cançareu d' escoltar-lo.
abans de la segona llisso corresponent al 2 d' Abril. Las veus que cridaven ere.)

sol.

No

us

pasquins vilissims clavats per totes les cantonades á l' alsada deIs ulls de tot
Terrassa, sense tant d' esfors per haber vensut ja en la proba de ciutadanía
del diumenge abans, assistí representada complexament per un major número en el
qual hi abundaven les senyores ¡les senyoretes. El primer mot de Miquel-Angel
interessava i fou encara d' humilitat. Ell ens digué per boca d' en Joaquim FoIch i
Torres que l' obra que se li atribuía no era seva, puig que ell no va fer més que ex
pressar en les obres d' art que eixien de les seves mans, lo que `1 poble de la Italia
duia á dintre darrera catorze segles de vida i de lluites. I aqueixa fou la Ilisso: el
uns

hom, i

fer constar la colaboració que tot-hom te
la obra de tots i de qualsevol.

en

la nostra obra i la que

cada

un

te

en

LLISS(5.—Se'ns
TERCERA
Miquel-Angel
pel

hi va cridar am uns altres pasquins que deien:
passa entre nosaltres. Ara es 1` hora de coneixe-I, d' esti
mar-lo i d' imitar-lo. Era
9 d' Abril i tenía de donarla en Josep Lleonart. Quel

d'important s'ens había de dir amb
Angel se `ns había de donar á coneixer
com

del nostre
de la

crida tant

expressiva i terminant.Miquel

germa nostre i había de posar-se al alcan,

i de la nostra imitació. Ens

parlá

dels

esplendors

d' art i de saviesu

epoca i, deixant els seus habits d' artista i quedant home com nosaltres,
digué la corrupció moral per l' errada de creure-s que l' art i la saviesa po

seva

ens en

dien

amor

una

ser norma

gué

de la vida humana quan no més en son fruits preuadissims. 1
de nodrir-..os d' art, no debiem pas pendre

ens

di

que
aquest
á motor de la existencia, puig sols els habits morals de la vida practica i quoti
diana tenen la forsa de regular i dirigir les activitats. Que aixó ho veuriem en la
am

tot i tenir necessitat

com

seva vida

qual resultat fou art i que deviem imitar-ho en la nostra qual resultat po
qualsevulga. Al sentir aquest mot el nostre consol fou gran, puig se'ns esvaí
el temor que `ns produía l' imperatiu de tenir d' imitar l' artista. Qui es capas d'imi
dia

ser

2

en la seva grandesa definitiva? Més no, lo que se'ns deia
que imi
desitj de treball i perfecció jamai desdit, i el seu afany de vencer
i dominar les coses enemigues internes i externes i aixó es planer; rau dins la esfera
de la vida de cadascu i cal no mes convence-s i volguer-ho seguir.En aquell moment
Miquel-Angel, sang de la nostra sal!g, germá nostre, fou amat de nosaltres.

tar

Miquel-Adgel

tessim

era

el

seu

LLISSÓ.—Rés de

dolor. Mireu

Miquel-Angel.—
Aquestes paraules punyents digueren
pasquins de consuetut per calmar
el desitj am que esperavem la crida á la conferencia corresponent al 16 d'Abril
Miquel-Angel aquell dia, debía explicar-nos la seva vida i comensá amb aquest mot

QUARTA

gran

sense

els

Dolor. La veritat costa d'arrencar á la materia bruta que `ns la te encantada i l'es

perit que n'es enamorat esclata per haber-la. Benvenuto •Cellini s' hi rebatia cec
am salvatjes escomeses i ell,
Miquel-Angel, se concentrava i se consumia mirant-la
aturat i cargolat per dins. La segona paraula fou Dolor—Els homes son fets de ma
teria i d' esperit i, si be l'espert va dominant en els segles i en l'univers, en els mo
ments d' actualitat i en els individuus, la materia tirana sol apareixer dominadora i
ai del pobre qui viu principalment d'esperit! La rassa del home tan amada l'escomet
ferotge i no 'l deixa avensar—Miquel-Angel fou contrariat ó mal entés en sa voca
ció desde 'Is primers passos. La tercera paraula fou encara Dolór—E1 catni de la
perfecció no rau pas en la manera de ser del propi esperit si no és am vistes á tot
l'esperit de la humanitat. Els homes se perderen per manca d'obediencia, per manca
de colaboració á l'obra divina d'enderroc del Mal, i ara sols per obediencia, per co
laboració ineludible á l' obra dels altres homes se poden salvar. Un home sol, per la
propria forsa, i prescindint del rossec feixuc dels áltres homes pesants, pot arribar
enlaire, més el seu gest és desarmonic i funest sempre. Es l' Icarus etern qui tomba
calcinat. Cal per tant ajuutar-se al esfors dels altres. Cal tallar la volada del propi
esperit i buscar les ales del gran esperit de tota 1` humanitat qui va feixuc encar que
segur sota 9 gran pes de carn que porta. Cal escoltar llissons, seguir i copiar am
sumissió i obediencia i aixis és com se colabora de debó i se queda empeltat, i se
reb tota la intensitat de potencia am que gravita l' anima inmensa dels homes. Mi
quel-Angel esmersá deu anys de copia sumisa, obedienta, ignorada.
ALEXANDRE GALI.
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CRiTICA DEL RENAIXE/v\ENT A ITALIA
(CURS

MIQUEL

DE LA CONFERENCIA

/V‘

NNCAVA á la Italia

unitat moral abans de

petendre

DEL 9

á

una

D'ABRIL)

unitat

polí

el fet mateix del PlatonIsme allavores renaixen• , ho podem com
tica,
Les idees begudes de les fonts antigues, lo més pur del Platonisme se pro
i

probar.

una

FRAGMENT

ANGEL:

en

duía de la faisó més desconcertada al encarnar-se en la varietat de les mentalitats
allavors en etninencia, i al esparramar-se en els nuclis hont cada un d• aquets homes
de talent influía. Els uns, am lloable intent, volgueren incorporar á la disciplina cris
tiana certes normes de conducta afines, tretes del sistemes de Plato. D' altres, tot
era un haber
de 1`
heiénica i desvetllats no més per la forma i per la

begut

aigua

apologia del assessinat i de la revolta, emulant
als tiranicides de l'antiguetat, atnparant-se en la bellesa del geste, en la indepen
dencia del caracter, en una pretenciositat masculina d' hoine groller atacat d eru
dicio,
D' altres, filant, filant el Ili suau del helenisme filosófic, no s'entenia per quins
esgarriaments brincaven de la serenitat germana del cristianisme, á la heretgia, i
dels neuplatonics anaven á raure als scismatics. Una part de la clerecia estava per
forsa

sense

la filosofia
fectes
d'

limitacions, sortir fent l'

les
per el Renalxament; una altre part anatemisava
1 ornaments per la sola culpa d' esser la seva bellesa

propagada

esculptures

en que la religio era pagana.
Peró á més de la diversitat de parers, hi habia la

uns

temps

dels intelectes. Tant

depressa

se

vivia

en

aquell segle,

clars de talent, començaren la llur carrera am pretext
mació, seguiren enemistant-se am l' Iglesia i acabaren
amb els

aquest

més per

originaria

seus

principis,

volubilitat dels

caracters ó

que á dotzenes d' homes pre
d' austeritat cristiana i refor
en

un

aixó si el Sant Tribunal els deixava

convent

temps

reconciliats

per arribar

an

tercer estat de conciencia.

religiosa, i una moral abans de pensar en una hon
disciplines més del patrimoni cultural del Renai
xement descrit al principi, ens manca repassar si pretenem cercar en eixa cultura
algun remei pera la moralitat social en bancarrota. Son eixes dues disciplines la
científica i la estética. Aqueixa darrera, sempre en els limits de lo cultural, és la que
jo m` afiguro haber arrelat més á la segura á la Italia quatre i cinqcentista. Més que
com á aconteixement ideologic ó com á progrés etic, se 'm presenta la florida del
Renaixament com un desvetllament sensualista traduint-se en plástica i en color
Mancava á la Italia

una

unitat

rada i eficient unitat nacional. Dos
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Leeed

i

en

bells fruits de

entre

una

temperament:

El

tradició excelenta d' art

i

seu

art

me

sembla valer sobretot

com

á

humana viventa que,
dons i coneixements, de pe

ajudant-se

mutuament, arriben á formar artistes rics en
netració, de composició, de forsa i d alegancia, de veritat, d' anatomia que
assoliría

jamai

artista directament imitador de lo antic ó el merament realista. Avui les

obres conservades d'
rits per

Iligam

el sentiment de la formi

gaudir-ne.

aquell

moment de P art deleiten encara als que

Tambe ha beneficiat

posseixen

me

Renaixement als que han vol
gut perpetuar les tradicions que representa. La arquitectura n' ha sigut la més in
fluida anys i anys.

disciplina de art
principalment necessitava.
La

no

podia

art del

donar á la Italia

I penso que

la moral

en

art no ho ha donat mai

prou per fer-ho. Es cosa freqüent que
somnie com á un mon perfecte el que fos

artista,

es

com

la conducta que

tampoc perque no
conreuadors,

tants altres

regit per sentiments ó idees inherents á la
seva professió. Pro jo preguntaria: Quin poble de llegenda, quina majoria us podeu
home més posseit
imaginar regida per una Ilegislació estética? I com s'ho faria
del sentiment artistic per convertir
esencia que sembla parlar tan clar

en
en

lleis de
les

costum i de

obres,

tot i sent

moral

aquesta

amorosa

sobtilíssima i arriscada

poble aqueixa vaga virtut? Com
primer de tot, quina art
esculliria? 0 be triaria els principis de varies arts i del seu conjunt, i una vegada
traduits - n Ilei moral, ne faría la seva doctrina reguladora de les conciencies? Pero
perque anar á cercar en un treball Ilarc, artificiós i problemátic, lo que la sabia apli
cació de les lleis divines i humanes del sentiment humanista i els exemples indivi
duals del bon viure, ens ho ofereixen ja á punt de práctica?
Pot dir algú que lo que pondera favorablement de la influencia artística és el
llevat que pugui deixar en els homes la contemplació de les obres belles. An aquest
caldria recordar-li que una majoria intereressant-se per les arts és un somni, i una
minoria á qui la rectitut de sa conducta Ii vingui de la contemplació d'obres d'art és
un altre somni germá d' aquell que veu en els progressos científics un
ideal de per
fecció colectiva. No está probat encara que la contemplació ó l amor á la bellesa
estética puguin implantar per si sols una Ilegislació moral en les ánimes que les lliu
ri de la avaricia, de la ira, de la violencia, del odi. L' excedirse en
elogi de lo es
tétic es un delicte de subjectivisme i d' estremat intelectualisme. Es allunyar-se de
les necessitats espirituals dels demés homes per entregar-se á un somni personal de
en sa

definició?

transformaría

en

comprensible

Com

la faria

plans

de la conducta social lo misteriós? I

al

voluptats‘
En vida de

Miquel Angel,

en

ple

Renaixement ens trobem

am

bé

masses

artis

artistes, i dels més considerats que am tot i nodrir-se d' art i de mantenir-lo mutua
ment de sa mateixa sang, Iluny d' encomanar-sen virtuts d' apacibilitat i puresa són
baixos

en ses

en escoles per escometre pels carrers als seus cole
derrocar
ó mutilar la obra d' un rival ó apunyalar á tal al
per

accions; s'uneixen

gues, compren

gent
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■

tre,

son

doncs,

grollers

en

el

parlar,

calumniadors i furtadors.

instint de

rassa

ha

pogut,

ells per desmoralisar-los que'l seu art per fer-los morals.
Passem ara á la disciplina científica, segona del moiment cultural del Renaixe
més

en

ment, per la possible trascendencia que

hagi pogut tenir en quanta remeiar la des
época. Ja hem vist als principis, que entorn del Platonisme
s' hi esbategava un afany
investigació, de demostració palpables de reunió de les
ciencies que venia á reemplassar lo que durant 1` edat mitja, habia sigut ascetisme,
idealisme i disciplina metafísica. Les ciencies matemátiques, físiques, naturals i de
medicina, la investigació histórica, la estadistica i la biografia entraren en una
arrencada corrent d' espansió. Fou promoguda una multiplicació
individualitats
en
fet
de
treball
intelectual.
Sabis
i
exemplars
pensadors se'escaigueren en una épo
ca favorable al seu personal exercitar-se. La set de creixer,
afany de crear es
devingué una febre. Pero d' aquesta disciplina intelectual podriem dir-ne lo mateix
en quan á la influencia purificadora, atemperadora, refrenant, influencia de gobern,
en fi, que
tingués sobre la conducta moral colectiva. 1 és que un ideal artistic un
ideal cientific ó pedagogic, tot i essent valors positivissims, no donen encara ni en
cada un deils ni en sa reunió, aquella desitjada disciplina humanista. Potser caldria,
abans de pretendre millorar els habits d. un poble assimilant-l-hi ideologies, eleva
des, redimir als estaments, á les rasses de lo rutinari, de lo instintiu, del concepte
que se sol tenir de la vida, aquest concepte que's lliga amb ella, de defensa,
d agressió, de malfiansa, de llei del mes fort, de voracitat, de competencia am que
la majoria dels homes consideren com humá lo que
destructor i s'enganyen amb
un sentit comú que sols pot ser disculpable per la forsa que arriba á tenir
sobre la
moralisació social de la

natura, la costum.

JOSEP
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LLEONART.

AMAGATALLS DE
ROMANTICISME

VA

un

ser en

Jaume

Comertna,

am

sa

veu

ample

i bondadosa

qui

va

contar-ho

dia...

comissió técnica, d' excursió per uns paratjes solitaris, pera ami
dar una vaga heredat pervinguda ó reconeixer una vaga hisenda tractada. S' endin
á
zaren per viaranys perduts, trecaren camins abandonats, i arrivaren, per fi,
Anaven

una

casota

en

vella,

rústega, tota rústega i assolada.
casota:—Ave María!—Ningú sortía á rebre-is.

tota vella i

Entraren á la

Oviraren per

un

portalet, una cuina baixa ¡fosca amb honors de celler.AI fons del celler iii había una
finestra esquifida i al peu, caladas les gafes, enfonsat el nas dins un llibre polsós,
una

dona vella,

—Ep,

aixerreída, desentegada, Ilegía...
Senyor, —feu la velleta

avia!—feren.---Ai

amb

un

surt— ni menys m`

en

había adonat!
—I doncs, que llegíu per aquí?, digueren atansant-se.—Tinguin,—feu la velle
ta mostrant-los el vetust Ilibrot—vejin vostés mateixos, una historia molt bona: Els
amantes de Teruel.

El diari més modern, ilustrat i europeu que 's publica i llegeix á la ciutat de
Barcelona, tan ilustrat i europeu que fins Ii fan els gravats á París, periódic que,
i
del
segons amable i oportunament sos homes ens feren assaber, es Norma Espill
de
velletes
us
i
Periodisme
fruhiment,no precisament
també,pera

Up-to-date,publica

desentegades, sinó —hem de creureho—de dames i damiseles de ciutat,
publica també, dic,en folletí, histories no menes bones que aquelles de les quals en
Jaume Comerma va descubrir-ne la última llegidora i devota á un recó abandonat i fe
réstec de la inontanya terrasenca,—l'ultim amagatall del romanticisme vuitcentista.
Los Amantes de Teruel, La Vida de Cristobal Colón, Los Amores célebres,
aixerreides i
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Guzmán el Bueno, El Collar de la Reina, La Dama de las Camelias i tots els
aquells bons senyors que 's digueren Dumas pare,Dumas fill, Fernández i

llibres d'

Gonzalez, Perez Escrich, Orellana, que foren succehits, am decadencia notoria, per
varies generacións de Luis de Vals i de biblioteques Seguís,fruhiment de les porte
ríes barcelonines els diumenges á la tarde, se diuen avui Carolina Invernizio, El
bandido negro, Ei corazón sangriento, Los nómadas del infierno, Los piratas
del amor i altres no menos espirituals i suavissims noms, amb abatiment sorollós de
mentalitats femenines, i amb honor i profit de diaris moderns,Norma i Espill de Pe
riodisme dernier cri, de Periodisme europeu, pera edificació i enaltiment del nivell
cultural de la gran i europea ciutat de Barcelona, d' aquesta amable ciütat hont
apareixen Almanacs de Noucentistes al mateix temps que les criades baden als
mercats no ja devant dels romansos del Caracol maligno i de la arxifamosa Fiera
corrupia, sinó devant de la Bida del Pernales con sus crimines y omicidios; que
hasta en materia de romansos de carrer hem perdut.
GLADIUS.

LA FINALITAT DEL LLEG1R

gent llegeix per poder-ne parlar en ocasió opor
tuna i també perqué aixis es te ferm. Aquets són els més su
perficials, als que avui encare no cm dirigeixo. Després venen els
que creuen posseir el verdader punt de vista: llegeixen pel seu propi
un ni 1` altre és el verdader objecte del Ile
entreteniment. Peró ni
hermós
i está completament en ordre que un
gir. Certament és molt
llibre ens ofereixi agradable passatemps, quelcom com una conversa

LA

majoria

de la

dialec entre amics. Peró aixó no és tot i á més, no és el pro
pósit dels llibres. Després d' haber Ilegit detinguda i cuidadosament
un llibre, i haver-hi meditat i potser discutit quelcom amb els amics, el
deseu ben acondiciónat, amb la plena satisfacció de sentir-vos homes
cultes i profonds. Més no hi ha rés d' aixó mentres no establiu una
relació entre lo Ilegit i el vostre criteri i modo de viure.
De que serveix, per exemple, que un optimista llegeixi á Scho
Ô

un
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penhauer i es senti plè d' objectiva admiració i curiositat devant de
aquet geni, en contes d' oposar-hi les seves propies idees i convic
cións? Aixó fora una pedra de toc, hont el seu optimisme podría
fortificar-se i per aquest medi estalviar-se tal vegada alguna amarga
experiencia.
La gran obra d' escriure llibres no succehí per mer passatemps,
sino per prestar-vos ajuda á tot`hora, per estimular les vostras ideas
á pensar sobre vosaltres mateixos i sobre tot lo que valgui la pena.
Perque us indiquin un camí á propósit el día que no sabeu «ahont»;
perque us eduquin i us ajudin á desarrollarvos; perqué us portin con
sol i donguin consell, quan esteu aclaparats...
Un cop, la confiança en mi mateix que s' havía endormiscat,
fou posada seriament á prova. El destí em portá á llegir Emerson
i la paraula: «Lo que tu fas, es teu» fou el guió que 'm conduhí al
caminal d' una ferma i ben fonamentada confiança propia.
No llegiu doncs, per matar el temps, sino doneu á humanitat
inmens profit que els llibres enclohuen! Aixó es vera finalitat del
llegir.
D. BAH1.RÜHS.

Dresden, Abril 1911.

TEATRE GREC ANTIC
FRAGMENT DE LA TERCERA CON
FERENCIA: BIOGRAFIA

ESQU1L

geni d'Esquil no fou pas comprès del tot per la gent del seu temps. Só
mateix, diu d' Esquil que feia coses admirables sense donar-sen
Aristofan,
compte.
que després de tot, sentia com admiració profonda per Esquil,
li feia retret de les seves frases engarlandades, de paraules que semblaven forta
leses, máquines de guerra; les quals Esquil escupia, deia ell, am la boca oberta de
bat á bat. Cal notar que Aristófan era un amic pel qui el respecte agé no existia,

EL

focles
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més perque els contemporanis d' Esquil Ii permetessin
protesta, cab suposar que ells mateixos estaven un xic

aquets desfogaments sense
lluny de penetrar esperit

d'Esquil.
Tres anys abans de morir,

Esquil

s'

expatriá

d' Atenes i

es

retirá

á Sicilia al

costat d' Hieron, rei de Siracusa. Aquest desterro voluntari ha sigut explicat de di
ferentes maneres per sos comentadors. Els uns
atribueixen á un fracás dramátic

qual fou vensut per Sófocles, més cal tenir en compte que aquest aconteixe
aquest fracás tingué lloc molts anys abans de que Esquil abandonés á Atenes
perque aquest motiu fos i impulsor d' aquesta resolució extrema del nostre poeta
se Ii hauria de suposar un sentiment de despit tant fondo, que no es compren l'es
pai de temps que tarda en manifestar-sen les consequencies. Altres creuen que fou
expulsat d'Atenes per impiu am motiu de haber escrit Les Eumenides.Es comprén la
verosimilitut d' aquesta opinió si es té en compte que sols era comprés á mitjes,com
hem dit,per la gent del seu temps. La tragedia Les Eumenrdes té un sentit profonda
ment 1-elligiós, més en ella hi preveia ja la vinguda dels nous déus que habien d'en
derrocar
imperi dels altres déus. Es en aquesta obra liont anuncia la vinguda de
novas idees, idees de justicia, de pietat, de raho, de bondat, idees que nosaltres
anunciem avui dia, encare, i es compren que aleshores aqueixa visió futura fos con
siderada com una impietat. Aixó i l'entussiasme que'ls sicilians sentien per la poesía
dramática, i la llur admiració pel geni d'Esquil, pot esplicar satisfactoriatnent el seu
sojorn en aquell pais en el qual podia moure-s en un ambent de perfecta simpatia.
Uns versos de La Fontaine han escampat pel mon la faisó com tingué lloc la
mort d' Esquil. Esquil consultá
oracle i aquest II feu de resposta que «moriría
d' una pedra que despresa d' un sostre, II cauria al demunt». Aleshores conta La
en

el

ment,

anar á viure al camp, á
aire lliure. Una
volta
que passava portant una tortuga, un dia en que Esquil dormia sota la
calva
una
deixá
del cel, al veure un home am la testa
nua, creyent-se que era
pedra,
causant amb ella la mort del pobre Esquil. Altres
anar la tortuga per trencar-la,

Fontaine que s'en aná de la ciutat per

áliga

una relació aproximada á la versió de Le Fontaine per ex
la
mort
del
plicar
gran trágic. Esquil mori á Gela (Italia) á l'edat de 69 anys (456
abans de Jesticrist) i s' aixecá demunt de la seva tomba el monument am la ins
ripció per ell mateix redactada: «Aquestes pedres cobreixen el cos d' Esquil, fill
d-Euforion. Atenenc d'origen, morí en les riques i fecondes planes de Gela. El bosc

autors donen també

famós de Maraton i la Meda
ells

de

llarga cabellera,

us

dirán

quelcom

del

seu

valor:

foren testimonis». 1 rès més. Lo que un altre hauria lloat d' Esquil hauria
el seu maravellós geni dramátic. Ell sol habia de ser qui fes l'elogi del soldat i

en

sigat
passés en silenci al poeta.
Aquesta tomba fou durant molts anys, objecte d' un culte relligiós per part
dels poetes dramátics que de molt lluny anaven á Sicilia per respirar lo que en di
riem
aire del geni.

Si

Esquil

Esquil, en vida, tingué entre sos contemporanis, admiradors dignes d' ell,
mort, fou casi un déu pels atenencs. Aquets Ii rendiren el tribut més gran

tornessin
que 's podia senyalar á un autor dramatic fent que les seves tragedies
á apareixer en aquets concursos ahont ja moltes d'elles habien triomfat, i succe
hi que novament moltes, tornaren á triomfar. Aquesta vida nova, aquest esclat
triomfal, es troba solzament en la poesia d'Esquil. famai ni Sófocles, ni Euripides

aquesta gloria radiant.
Esquil no era, com dea Sófocles, pur instint; hi habia en ell quelcom
marave
mes que aquest follet, que en els dies, que 'n diem clars, va i xiula coses
llosas á
orella dels poetes. Era quelcom de més seriós i més trascendental. Tots
los passos d'ell porten
emprempta d' una profonda reflexió. Un cas bastará per
instaven perque
confirmar lo que dic. Un dia Cinegir i Amnies, germans seus,
himne de Tinnicus es ex
escribis un himne nou á Tinnicus. «No, contestá Esquil,
celent,i tinc por que no passés amb el meu lo que am les noves estátues comparades
am les antigues: aquestes am tota sa simplicitat son tingudes per divines; les noves
assoliren

L' art d'

n' hi ha molt poques que
es veritat, pero
Cal
escoltar
á
Aristófan, critic de critics, el
produeixin impresió de la divinitat.»
del art inmens d' Esquil.
ni
á
la
mateixa
fer-nos
cárrec
virtut, per
que no respectava
En una comedia seva titulada Les granotes, Esquil, Sófocles i Euripides son morts.
treballades

am

tota

cura son

admiradas,

enutjat per les tragedies dolentes que 's representen en honor seu, un dia
baixa als inferns per cercar un poeta digne d'ell. S' en va disfressat d' Hercules,
am la massa á l'espatlla i embolicat en una pell de lleó. Un esclau montat dalt d'un
Bacus

segueix en la seva expedició. El déu,després de algunes aventures,travessa
Estigia en la barca de Carón, acompanyat del rac, rac armoniós de les
Arriva
als inferns i es troba allí amb una gran revolució.Euripides disputaba
granotes.
el trono de la tragedia ocupat molt temps ha per Esquil. Esquil defensaba el seu do
mini amenaçat, amb un brahó invencible. Bacus es presenta i fa de jutge en aquest
debat. Fa exposar els seus arguments á les dues
parts, i cedint á la invitació de
Bacus
Plutó pronuncia la sentencia.
otorga imperi de la :tragedia á Esquil i se
A
Eurípides no u queda ni la satisfacció d' ocu
l'emporta á la terra altre vegada.
d' Esquil el ceptre de la tragedia és tingut
durant
absencia
interregne:
par

burro el

la liacuna

per les mans de Sófocles.
El chor de la comedia d' Aristofan, que are representa les ombres dels iniciats
á entrar
en els misteris d' Eleusis, pinta am trets admirables als dos rivals que van
en

palestra. Diu aixis:
«Si, el poeta de frissós llenguatge,

la

veurá esmolar les seves dents

en

el

seu

sentirá
rival

girará els ulls arréu i esdevindrá una
paraules engarlandades voleiant en aire; á
esperit, els rosegons miserables; aqui un atac
terrible
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una

cólera

xerramec.

guerra

aguda

sangrenta:

altre les

en

Aleshores,
vanes

decidit, allá

un

son cor

près

á P

un

d'

un

costat

subtilitats del

geni

quan
furor

inventor

les
bell
istil

que reclamen les curses. L'un brandant sa cabellera
que com á tempestats, llensará rugits d'ira; eixirán de

erissada i
son

pit,

am

arrugant

el front

alé d'un

gegant

expressions

sólidament construides, com el pont d• una nau; mentres que l'altre des
tre fabricant de paraules, Ilenga deslligada i flexible, manobre del vers, rosegará el
fré de
enveja, dissecará les frasses del seu rival i analisará per pesses menudes

producte d' una inspiració sublim.»
Heus aquí retratat al soldat de Maraton ab son ánima irascible, la seva arruga
olimpica en el front i sa espesa crinera; el lleó d' Aristófan, el geni únic en el mon:
el

Esquil.
MARTI ALEGRE.

ESPECIALISE/vkNOS!
0

em proposo amb aquestes ratlles demostrar la necessitat d'una
especialisa
ció sistemática i ávida feta á priori, am tota sang freda, sino l' especialisa
ció que neix del fons d' un mateix després d' haber-se ben explorat i haber trempat

N

les seves
me

qualitats am probes definitives. Aquest treball que hauriem de portar á ter
joves possible, es l• etern coneixte tu mateix, peró no en el sentit de

lo més

valorar les nostres cualitats i defectes que mai arrivarèm á coneixer, sino en el de
descobrir l' aspiració general del nostre ser que en alguns es manifesta casi instinti

copia de aixecar capes i vels encobridors.
imposar-nos aquesta tasca seria que ens ompli tota la vida, bus
quem tot seguit, primer per esperit d' inquietut i després per por á passar per in
cultes, el proporcionar-nos una serie de coneixements qu' ens donguin l' aspecte
de intelectuals profons. Més no ens enganyém: la cultura que d' aquest estudi enci
clopédic resulta no és tal cultura sino un vel aparent d' erudició. Són els noms de
les coses lo que apreném am lo que des prés podém confeccionar converses Ilam
pants; peró, es que hem de viure del nom de les coses ó del saber arrencat de l'en
tranya de les coses mateixes? Sols el que treballant descobreix el secret de les
coses en treu el veritable profit.
Aquesta ciencia de les coses és en la que s' hauria de abeurar el nostre jovent.
Ella es tan inmensament gran que la vida de l' home, fins la del home que vivint ra
cionalment assoleix una edat crescuda, no en pot descubrir més qu' una ínfima part.
Sigui quina sigui l' esfera á que l' home dediqui les seves energies, mai pot defi
nir-se completament. Una serie de ramificaclons neixen de la primera i d' aquestes,
vament i

Més

en

en

altres te de descobrir-se á

contes de
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altres noves orientacions i camps d'
cada un d aquets mons per sondar-lo

infintit. Si meditem que
prou arrb el terme que`ns és fixat
estudi i quins resultats positius poden

exploració
no

n'hi

passar per la terra, hont anem á parar, quin
treure el que inmiscuint-se per totes aquestes
els

una

L'

branques

volen assaborir de cada

fruits? El resultat únic i evident és la superficialitat. Els

seus

per lo tant amb aquesta
obra sólida i perdurable.

quirits,
d'

fins á

ha

esperit

forma,

no

poden

una

coneixements ad

formar de cap modo els fonaments

de cultura universal del renaixament

comensa

i te de

caure

forsosa

potser haurém de veure el nostre amor propi aparentment
ferit, més aixó és passatger. Hem d' apendre á tenir molt més respecte devant d'un
home que lluitant am les coses ha conseguit queIcóm d' etern, qu' el que ha Ilegit
com les coses s' aconsegueixen. Hem de declarar guerra á mort al dilettantisme,
que si bé practicat en el si de les families és inofensiu, aixis que surt al carré i fa
vida pública esdevé, un microbi mortal. Voleu que us ho digui amicalment lo qu'hem
esdevingut á Catalunya amb el fruit d' aquestes corrents: una colla de dilettants.
Més si bé el dilettanti en si ja és prou perillós, aqueix perill creix i és conver
teix en flagell aixis que aquest se sent apóstol.Permeteu-me encare:una altre carac
terística nostre és
apostolat. Aixis que llegim ó tenim noticia d'un fet ó innovació
en
altres
terres
te
lloc, sense primer deturar-nos á esbrinar si alló verdadera
que
ment és definitiu ó passatjer, i en cas afirmatiu tancar-nos en nosaltres mateixos i
estudiar-ho profondament, ja el fervor apostolicens ha invadit i ja dediquem totes les
nostres forses i energies á propagar la bona nova,que forsosament te de caure en el
buit, ja que ni la força de la propia convicció té. Aquesta és, al meu entendre, ex
plicació, perque, am tot i la molta propaganda i treball en sentit de cultura portat á
sino
cap, els fruits són tant petits. La cultura no es fa explicant cultura al poble,
hi
abeurar
i
educar
pugui
paulatinament
presentant-li obres positives i sólides hont
el seu esperit.
Obres, obres i obres es el fonament de la nostra vida nacional i aquest és també
el cami que ens portará á representar paper en la vida internacional.
Entrem-hi, doncs, definitivament en aquest camí hont les nacions modernes ja
alt sentit de la paraula. Aprenem á veure en
triomfan. ESPECIALISÉMNOS en
sino
ideal suprem del nostre treball
no
una
acció
i
incompleta,
parcial
aquest mot,
la nostre vida. Pensém que tot els grans homes han sigut parcials s'han encetrat en
i de un estudi ó ram de treball quels ha abstret de tot lo restant, i que lo que carac
terisa les mitjanies es precisament aquesta falta de concentració i reculliment.
ment

en

desús. Per aixó

A. BADRINAS ESCUDÉ.

Dresden Abril 1911.

VERGER DE LES

AQUEST
Josep

es

el titol del llibre

GALANIES

exquisit de poesíes que acaba
sigut pulcre i acurat en

Carner. En Carner sempre ha

de

publicar

en

sa manera

per
darrer

peró,a1 nostre humil entendre,mai com en aquest seu
original com refinat poeta á una suma tal de perfecció en la for
ma,de concisió i elegancia en la frase, de bellesa i proprietat en el Ilenguatge.No vol
dir aixó que aquesta siga una obra decisiva. Es una obra de joventut plena de subti
Iíssimes ironies, de pudoroses voluptats, de discretetjos galants, de complascencies
amoroses dignes del mes agut dels esperits i endreçades sens dupte á la mes gentil
de les damiseles. En Carner es un poeta d'enginyoses feminitats. Tot aquest llibre
seu es un model de gracia i d'intenció alhora que una excelenta lliçó de bon gust
que molts i molts deurien aprofitar. Al endreçar la nostra mes efusiva enhorabona á
tant distingit literat no `ns sabém estar de copiar del seu llibre preuadisim aques
tes selectissimes poesies pera que tots els nostres amables llegidors puguen delec
sonalíssima d' escriurer
llibre ha arrivat el tant

tarse en elles i pera retrer ensemps desde la

sincer

homenatje

á

qui

considerém

com

á

un

nostra modestíssima cátedra
dels

nostres

primers

poetes.

Á UNA
Es dia que
feia

MADONA

D'HA POC

varen neixe

diada clara;
per aixó teniu sa cara
blanca com es pa de xeixa.
una

Oh roseret de mil
Sa

branques!

sempre us envejá;
de sa boda ençá

neu

peró

vostres
Teniu
sou

roses

són més

sa cara

blanques.

encisada:

besada de tan

grat

que no se us muda es posat
de s' hora en que us han besada.
Es marit i vos,

totdos,

per via escondida,
caminoi treu florida

anau

i

es

d'

un

amó tan amorós.
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i

mes

un

ben

preclars

I

com us

i

us

gent
engronsades,
veiardes passades

junyiu

diuen

qui

conten

s'enteniment.

totduna;

tal blancura té

en es meu

carré

ha enmetzinat

que

Madona de
blancó s'
i

sa

defensava

us

més

diu

pô

amb

us manca

que

Jo

fa

sa

sa

Iluna.

cabana,
sol doná':

amor

clavell que estimá
Iliri diu que s' engana.

es

es

Ja

es segú que á sol ponent
quan lo cel sembla una faia,
fins á voltros us esglaia

vostro enamorament.

es

Van cercant els vostres uis
si

no

vé

gent

cristiana;

i amagau dins sa cabana
s' enamorament que duis.
Prou que heu deixes tot tancat,
oh roseret de mil branques;
mes es

está

un

I

quant

i

sa

oratje sospira
se fon,
mati, ja vos mira
s'

roada

de bon
es

finestró que tanques
poc acrivellat.

qui fa

Ilum

Madona de

sa

alçauvos a

sol

a

n' el

mon.

cabana

llevant,
goitant

i veureu que esta
vermei

com una

magrana.
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JOC
Á

DE TENNIS
CONCEPCIó SOLER

Anaves damunt

herba de la prada
adolescent,
i pel filat de la raqueta alsada
hi passava la llum del sol ponent.
i volava ton bras

La pau dominical tan dilatada,
faç d ingleseta, i amatent

i ta

joc
D'

seriós,
un

ma

vida han encisada.

«pastó reformat», pàlidament

te veia

filla;

entorn del

presbiteri

cullies roses; contes de misteri
amaves, i el blancatge i els infants.

Jo, oficial,

de les Indies arribava...
Mon cos vermell, altissim, s' inclinava.
Carros de fenc passaven odorants

JOSEP

.

CARNER.

DISQUISICIONS PEDAGOGI
QUES EN ART: DEL LLO
GIC POCS SINTETIC
II

LO

una

anteriorment

exposat

no

és

una

banal

arbitrarietat de snob ó

més per esser discutida per ateneistes, ó una
llógica doctrina filla de la vida i de la tradició.
Els grans mestres de les arts plástiques
els llurs estudis de les formes hi porten

en

una

teoria

recepta capritxosa, sino qu'es

el desenrotllo de les llurs

facultats

continguda aquesta llógica
explícita ó implicita, manifesta ó latent. Les més contraposades ten
dencies han convergit en lo qu' es norma fonamental. Temperaments detallistes i
simplificadors s' han aixoplugat en la veritat; han forjat la visió llur per sintessis.
Exemples innumerables trobariem en el transcurs de la historia, pero am sols senya
i

en

una manera
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doctrina de

següents justificarém nostres afirmacions. Heusaqui dos temperaments an
Velazquez amdós dintre la Ilei sintetica inolvidable. Leonardo de
Vinci en moltes de ses imatges inmortals ha resolt fins á les embastes de llurs
vestits.Velazquez,ab la grandiositatde sa pinzellada simplificadora--no mutiladora —
ha dit am menos detalls lo que am més opulencia había dit Leonardo. Pero les diver
gencies de temperament desapareixen, millor dit es transformen en convergencia
al seguir el llógic procés de començar pel començament, aixó es, anant de lo gran
lar els

titetics: Vinci i

á lo
armonia del con
opulenta complexitat de Vinci no ha sigut perjudicial á
Iloc
entre si les es
els
detalls
mes
el
seu
i
tenen
junt,
qu'
insignificants ocupen
tretes relacions am les cuals formen el tot. Velazquez consegueix identics resultats
am la grandesa de sa pinceliada.
Tambe Miquel Angel Buonarotti segueix igual procés, les petges del qual explí
citament sens mostren en els cllatre esclaus del Museu «Degli Uffizi» de Florencia;
obres inacabades ahont el gran geni del Renaixament ens dicta la norma que ha
bem de seguir. Al realisar la seva atlética concepció en el marbre, el déu caigut,
solitari i maditatiu--com Táine el califica—construeix el conjunt d una vegada.
No s' entreté en acabar una cama i després un muscle del bras i despres un peu:
sino que am la seva ma creadora, pasta el tot i va lligant de dalt á baix, obeint á
n' aquesta norma constructiva, fins á la fi. Llavors el medi expressiu apar que hagi
devingut en les seves mans facil i assimilable com un llenguatge.
La

sino

El metode sintetic

en

i estudi de tota forma

valdrem d' analissis sempre i
sintétic.

quant sigui

es

necessari

insubtituible per
pero

analitic. Ens

subgectant-lo

al

procés

Crec que fou Puvis de Chauvanes que obraba tan sols analíticament en
apunts. Quant es doná compte de tan gran anomalia, vegé els

tudi dels

es
seus

descomposicions de parts i que no existia en ells quasi
cap home enter. Va preguntar-se el perque del fenomen i trobá
explicació en que
enlloc de viure
intenció i la proporció del conjunt del apuntat, s' entretenia en
blocs de notes rublerts de

descompondre'ls
una

figures que passaven pel seu esguart, devenien com
boques etc., etc., sens moviment, sens relació amb el tot,
figures o:gániques. Fou Ilavors que Puvis valent•se de la

i llavors, les

munió de nassos, ulls,

dir, deixaven d' esser
propia forsa d'observació, trobá el cami adecuat als passos del
es

seu

temperament.

contemporani; que ningú mlilor que Frank,
servirá
com á tal.
Es
ens
aquest admirable artista modern qui te un
Brangwin
de
sintessis
apar
miraculós,
pero qu'es tan sols el fruit Ilegitim d'un estu
que
poder
di ben orientat; el resultat llogic d'una esmerada i ascencional educació de la vista.
Es tan gran el poder de simplificació de Brangwin que lo mes extraordinariament
complexe, com es una multitut, devé en els seus esgüarts facil i inteligible, com
I

manca

els cosssos

tan sols

un

exemple

de

geometrics.
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***
algú
explicats,

Potser
riorment

trovará i

mancant-hi fonament, que tots aquets exemples ante
prou forts per dicidir al mestre a obtar per sintessis en

no

no son

petits car aquets exemples no posseexen el valor in
primitiu es sistematicament analitic i que per lo tant
el noi es també analista perque la seva psicologia es comparable á la de un barbre.
A n'aquestes obgeccions hi contestaré que de tota la plástica arcaica,sols se pot con
siderar art tota aquella que posseeix un ritme de proporció viventa. Ritme, qu'als
artistes primitius explícita ó implícitament, manifesta ó latentment posaven en la llur
obra perque habian viscut el conjunt, aixó es, perque habian sintetisat sens oblidar
en la sintessis la riquesa de la varietat. Veusaqui que •Is arcaics rics en formes.
posseien el poder de proporció.
Perque un dolmen, perque unes vastes i mal tallades moles colocades l'una so
bre de 1 altre ens emocionen? Doncs perque guarden una proporció, perque possee
xen un equilibri de masses. éPerque 1 art popular,perque les cançons, els ex-vots,
retaules, les terrices arcaiques, les hierábiques esculptures i els bastos obgectes
repujats ens emocionen? Perque tenen un ritmeles cançons i una unitat els ex-vots i
retaules, i una proporció les terrices arcaiques i obgectes repujats i bastes escul
tures. Perque 1 art popular es una armonia com ho es l'art primitiu, com ho es tota
Bellesa. No tot lo eixit de les mans bastes de un ingenuo, es art. Quantes i quantes
futeses se conserven en els museos sols com á curiositat d epoca!
Veusaqui com no tan sols en els mestres de les arts d' époques difinitives hi
trobem el Ilevat de proporció, i veusaqtti com els primitius ens parlen d' ella en la
la educació artística dels
fantil. Me dirán

ueus

potser, qu'

el

seva obra admirable.

I

encar

dagogic,

es

bles, que

gógica

per enfortir les nostres doctrines i donals-hi
pot afirmar, degut á observacions fetes amb
infant

percebeix conjunts,

un

valor verdaderament

alguns de

pé

petits

deixe

i que per lo tant no es cap inmoralitat
una qualitat natural.

peda

mos

orientar-lo vers el desenrotllo d'

esperiment de fa poc temps vaig afermarme en les meves conviccions.
aquet fou que les imatges que á voltes es dibuixen en la profonditat
infant, ilustren el seu pensament.
de l'inteligencia es presenten senceres á
Pero com s' esplica, que els academics en
ensenyança del dibuix estessin
mancats en absolut de llogica, ó en tot cas en quals premisses apoyaven la llur
En

un

El resultat d'

tessis?
En un article proxim procurarem especular-ho ab llealtat. Al ensemps deixarem
sentada amb major fortalesa la nostra doctrina.

RAFEL BENET VANCELLS.
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■

D'UNA

ERRATA NOTABLE

En el

primer fragment del article «Del llógic procés sintétic» publicat en el nú
aquesta nostra Revista, en la sisena ratlla del paragraf tercer, ont diu
deu
divinitat,
Ilegirse diversitat.
Veusaqui com els caixistes ó els correctors, pel llur descuit, han donat un
sentit heretic á un concepte de mon treball i veusaqui com el qui firma, qui 's creu
pensar dintre la mes perfecta ortodoxia, per una casualitat, per una ironia de lo
fatal, ha pogut esser titllat de heterodoxe.
Pero lo que en principi fou un mal ha sigut més tart un bé car per virtut
d' aquesta casualitat, Deu á volgut que trobés la relacio existent entre lo Divi i lo
bell, que á seguit anoto com aclariment á la doctrina monista exposada.
La Divinitat es
Absoluta Proporcio, es la Essencia, la Llei mateixa de tota
bellesa. El misteri de la Santísima Trinitat es la més alta espressió d'armonia, car
com diu S. Agustí: « Vos sou Senyor,
Deu simplieíssim, un en la substancia i
mero

XV d'

trino

en

las persones» Veusaqui com la Trinitat en les persones en la essencia, es
Al ensemps habem potser aclarit el perque tota armonia ens acosta á
R. B. V.

l'unitat Deu.

Deu,

CRONIQUES 1
COMENTARPS

Conferencies

Puig i Cadafalch
Ja ha vingut una altre vegada á dir-nos que dins estotx preciosissim que son
les iglesies de Sant Pere, San-ta Maria i Sant Miquel hi ha un joiell arqueológic que
cal treure á fora per enriquir el patrimoni de Terrassa, que aquest joiell, si nosal
tres el despreciem i el deixem abandonat sota terra, vindran els altres que son del
mon de la cultura, i amb els drets del PROGRES i del MAJOR BE dels homes, am
les lleis de la INTERVENCIO ens el treurán i ens els pendrán al pendre-ns la glo
ria de trobar-lo.I ens digué que aixó no costava gaire: quatre homes de bona volun
tatque portessin quatre peons. ..Mes tant-mateix sembla que s'escolti i no's senti rès.
A hores d' ara aixó ja hauria d' estar á mitj fer. A cop calent, sense deixar passar
un dia perque si, sense esperar que hi siguin tots, cal comensar. Mes aqui,á cada hu
Ii sembla que sols ell te feina.
Sort, no obstant, que aquesta vegada hi ha qui ha recullit am molta
manda i s'en fa responsable i la porta devant dels ulls dia i nit. Te la
Centre Excursionista de Terrassa.

cura

la

co

paraula

el

Congressos
A Reus se n'ha acabat un d' Ateneus no fa gaire, á Lleida s'en prepara un
altre d'Excursionisme per dintre poc. Es confortador aquest desvetllament de cul
tura i ciudadania que s' observa arreu de Catalunya. Allá hont organisen un Con
grés pot aixecars-hi be una ciutat de debó. Reus ha fet estudis, Lleida vol excur
sionisme i ara cal preguntarnos: I nosaltres què?
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Honor

El mes alt i mes significatiu á que podia aspirar
insigne escultor catalá en
Clará, l'hi han fet tota una colla de senyors que mesquinament Ii han volgut
negar, el premi d'honor en l'actual E.rposició Internacional d'Art de Barcelona.
Aquestos senyors han donat motiu pera que al indiscutible Clará se'l glorifi

Josep

qués publicament

com se

mereix.

honor, si
premi
molt mes que tots els premis.
CIUTAT s adherí al homenatje.
Aixó

no es un

volen,

peró

es una

justicia

d' honor que val

Gimnástica Rítmica
L' Orfeó Manresá, que dirigeix en Joaquim Pecanins, un músic infadigable i
entussiasta del mestre Llongueras. acaba d'implantar la Gimnástica Rítmica en
el seu plan d' estud;s. Una ben organisada audició de cançons am gestos tingué
lloc fá pocs dies i els manresans, devant del seu petit estol de futurs ciutadans,
vestits de blanc i iniciats en les lleis del ritme i del ordre i la estética en el movi
ment corporal, s' entussiasmaren d' una manera inaudita. Terrassa extén les seves
branques i els fruits d' aquestes ja cauhen deinunt la falda de les ciutats vehines.
un

Comentari dolorós
L' Enrich Morera,
eminent compositor catalá, ha estrenat á Buenos-Ail es,
am gran éxit, la seva opera «Bruniselda» inspirada tota ella en els nostres aires i

populars. La Nación, un dels periódics mes serios i mes importaats d'
aquella ciutat, eii la extensa resenya crítica que fa de obra, després de dedicar
grans elogis an en Morera i á la seva opera, posa aquest petit—i per nosaltres els
cataláns, ben vergonyós--comentari: ¡Que carrera haría este músico si tuviera
otra plataforma, si en vez de encontrarse perdido en nuestro país, tuviera de
trás suyo el apoyo todopoderoso de alguno de los grandes editores italianos!...—
De manera que 'I nostre Morera, perdut per aquelles terres esperant P apoio dels
editors italians! Es que á Espanya i á Catalunya no hi ha públic, no hi han editors,
no hi han empresaris que puguin apreciar Pobra artística del nostre
gran compositor
nacional?... En el fons, si el meditem una mica, que amarg i que dolorós el troba
rém el petit significatiu comentari.
Miquel-Angel s'en ha anat
Efectivament, el curs s' ha tancat já. Alló que semblava una quimera haurá
sigut una ben hermosa i ben encoratjadora realitat. Dintre el silenci n'una aula re
collida, en la placidés dels diumenges al matí, una colla de fervents, constants i
quasi devots han anat seguint tota la tragedia unquel-angeliana. S' han conegut les
obres admirables i coloSals del gran artista fent al ensemps coneixensa fonda al)
els seus esforços i trevalls, ab els seus neguits, ab els seus dolors, ab les seves tris
teses, ab les seves inquietuts, ab els seus ideals i ab els seus amors i l home i
Pobra ¡oh poder de la evocació! han reviscut intensament dintre cada un d' aques
tos humils deixebles. Ara Miquel-Angel se 'n ha anat alguns d aquestos deixebles
cançons

segur que I trovarán
dir que á Terrassa no hi ha
á ben

incomparable?...
Imp.

MARCET

Y

á faltar.

Peró

quedat quelcom

FIGUERAS.—Sant

Joan,

14 i

20

que 'ns ha deixat del tot?.... Voleu
d' aquest home sublim, misteriós, bó,

es

Nou, 57.—Teléfono,

857.—TERRASSA.

