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EL GENI

FRANCÉS

EN PINTURA

IX
EL ROMANTICISME.

—

DELACROIX

Gros, en Guérin i en Géricault sigueren els tres pri
coloristes després de la reforma davidiana empre• el
darrer solsament compta en la historia de la pintura, tan pel
seu geni com per la seva honradesa, lo que nos
pot pas dir
del melodramatisme Ilampant i del acarmetlament deis altres
dos. La tradició colorística francesa se reanusa doncs amb
Géricault i d'aquest n'hereda en Delacroix.
Cal remarcar que no sois de l'exemple den Géricault se
formá la personalitat den Delacroix. Els Bonnington, Rubens,
Watteau, Constable Turner,els venecians, Rembraudt, etc.,
hi contribuiren també, peró la camaradería que l'unía amb
Géricault i Padmiració que per a ell sentía, tan evidenciada
en el «Journal», ens senyalen an aqueix célebre pintor rua
nene com el primer orientador o emulador den Delacroix vers
els problemes del color. A jutjar sempre per lo que ell mateix
manifesta en el «Journal », Rubens sería el pintor que més se
duiría al autor de la «Presa de Constantinopla pels creuats »,
peró aixó no vol dir que la influencia del flamenc superes a la
den Géricault. Es cert que, exteriorment, l'obra den Delacroix
té molts aires rubenians: la fuga de la execució, el moviment
huracanat i la gesticulació eleganta i enfática, etc. Empró
l'esperit, el color i la pinzellada mateixa quán superiors son
en el parisenc No's compren pas com en Delacroix pot haver
sentit una tan ferventa admiració per aquella formidable « co
cotte» de la pintura ; no's compren pas d'altra manera que
situant la brillantor llampanta i la desinvoltura de la pintura
rubeniana en aquel( ambient artístic tenebrós i tímid; el con
trast entre les dugues pintures pot haver ennoblit ocasional
ment la carnaça petenera i sudorosa den Rubens. La visió
realística den Delacroix era quelcom de oposat an aquell
convencionalisme i per al/ce', perque, millor que les seves
paraules ens ho demostren les seves obres, doném an en
Delacroix uns antecedents francesos: Géricault, Watteau i
Bonnington
afrancesat, cultivant esquisidament el genre
pompadour són els mes próxims parents del geni den Dela
croix, i, d'aquests tres, en Watteau, al nostre entendre, deu
considerar-se el primer, artísticament, no cronológicament.
,En Géricault té una significació revolucionaria que pervé
del fet d'haver romput amb el prestigi del seu temps donant
sanitat i brillantor al color, i per haver sapigut despendres
COL'LECCIÓ CARLES MALPEL, PARIS
del afeminament de son mestre, en Guérin. En Bonnington
EL KIMONO, per la Srta. Emilia CHARMY
representava les virtuts den Rubens sense cap deis defectes.
No obstant, ni l'un ni l'altre d'aquests dos artistes que in
fluenciaren al parisienc podien fer altra cosa que entussias
oberta per REVISTA NOVA en favor mar-lo i encaminar-lo, sense per aixel arribar a fer naixe el geni del color
que aqueix artista covava. El color den Bonnington i den Géricault era ric
de les víctfines franceses de la guerra
i semblava una novetat entre mig de l'art davidiá, empró era un color, era
un art deslligat de la tradició francesa; era un art de vida precaria, miti
SUMA ANTERIOR
Ptes. 561
gada per les influencies escolástiques, un color, sinó tot de convenció, al
menys d'un realisme estereotipat al travers de totes les ranciors de la
pasta i de totes les ranciors de la crítica; per aixó no revoltá al públic,
per aixó s'hi acomodá fácilment. La poca campanya que's feu contra «Le
radeau de la Méduse», la gran tela del Louvre que doná la notorietat an
LES PINTURES DE MLLE. CHARMY en Géricaut, sigue deguda
en petita part al realisme de la composíció i en
en gran part a que la oposició guvernamental semblá servida amb aqueix
La pintura d'aquesta floja és de pura impressió fauvista ; tendeix a
trágic comentani al naufragi del célebre vaixell.
expressar el máximum del sensacionalisme i de l'emotivisme del pintor de
En Watteau era el més castiç representant de la pintura francesa per
la manera més concisa i rápida, a fi de que la tela guardi tota l'esponta
varis motius: pel seu epicurisme esquisit; pels seus models, portats del
neitat que cal an aqueix genre.
carrer i de les cases del seu temps; per la manera espiritual de traduir
La técnica de que usa aqueixa pintora és forta i enérgica; atreu i sub
joua per la seguretat i l'hardidesa de la pinzellada i també pel colorit que les impressions amb un color particular a cada assunte, vibrant, espressiu
fins més enllá de la convennció académica. Solsament en Watteau podía
sol ésser en una entonació violenta en que les mitges tintes hi semblen exe
illuminar el camí que an en Delacroix únicament estava reservat recorre.
cutades amb els tons més vius de la paleta i els brillants hi semblen pintats
Per aqueix fet de reanusar la tradició francesa, per aqueix valor de conti
amb foc. Afecciona els cadmiums. que moltes vegades dominen en la tela.
nuador, en Delacroix ja sería una figura de la pintura moderna, de la pin
El blau ultramar també sobresurt, en els contorns especialment, i el negre
tura francesa, empró un ardor i una fé inconeguts l'impelíen a afegir al
que despunta ací i allí, també en els contorns, s'envelluta amb el veinatge
comentani secular de la creació el seu mot revelador, la paraula mágica
deis tons cridaners. La pasta és graciosament prodigada ; la rapidesa de
que havía d'il•lurninar la pintura amb noves clarors.
l'execució dispensa aquesta pintura de tot agrumollament i gruix inoportú.
La visió nova den Delacroix fou la d'una realitat més profonda pel
Les pintures de Mlle. Charmy no semblen pas obra femenina. Les més
color, una realitat difusa en !'éter, compenetrada etériament amb lo cir
acabades recorden els bocets a plena pasta den Fragonard.
cundant; vege a l'éter casi tan real com als objectes corporis. El concepte
tradicional deis objectes banyant-se en l'atmósfera era l'antitessi del seu,
i aixís éll comprengué que les formes heredades no podíen espressar la seva
Esser atrevit quan se té un passat per comprometre, és el signe més gran
visió; les vegé com mortes, banyant-se sí en l'éter, peró banyant-s'hi com
de la forfa.
EUGENI DELACROIX.
els vaixells naufragats se banyen, inertes, en les profonditats del mar. Ob
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servá que la Ilum i l'ombra modifiquen la forma deis objectes; quels

con

torns i ressalts deis mateteixos se fonen devegades: «Beaucoup de ces
peintres qui évitent la touche avec le plus grand soin, sous pretexte qu'elle
n'est pas dans la nature, exagérent le contour qui ne s'y trouve pas devan
tage » (Journal). Observá que l'assimetría vivifica les formes, que realment
la vida se plasma assimétricament: «Jamais de paralléles dans la nature,
soit droites, sait courbes». «II y a des lignes qui sont des monstres; la
droite, la serpentine réguliére et surtout deux paralléles» (Journal).
Per a posar en práctica aqueixes conclusions éll, colorista nat, trova
immediatament el color com instrument. Watteau ja no pot servirli en les
seves recerques; posat per éll en la bona vía, en Watteau resta enrera de la
ruta magnífica senyalada amb aqueixes hardides paraules: «L'art du colo
riste tient évidemment par certains cótés aux mathématiques et a la musi
que » (citat per en P. Signac (I)). Aleshores és quan aporta a l'análisis del
color les seves recerques trovant, casi paralelament amb el químic Chevreul,
el principi de la divisió del color. Aqueixa descoberta la feu en un paisatge
den Constable en que el verd d'un prat brillava extraordinariament; al
analitzar-lo en Delacroix observá que enlloc d'esser pintat en un tó uni
forme ho era per medi de petites pinzellades de verds diferents. Al fer
aqueixa constatació agafá el seu «Massacre de Scio», acabat de poc i ja
penjat i, amb furia i emoció, el reté de cap i de nou. A Londres, aont
acudí immediatament (1823) s'acabá d'enardir amb l'exemple deis Lawrence,
Turner, Wilkie, el mateix Constable, etc., tan brillants al costat de la pin
tura francesa contemporánia; Turner i Constable son, naturalment, els que
més sensació Ii produeixen. La conseqüencia n'és l'adopció de la pinze
liada dividida en alguns indrets de les obres que seguiren, logrant aixís
l'esclat que tan febrosament cercá fins aleshores per a la seva pintura,
podent-se considerar a n'en Constable i a n'en Delacroix per tal fet els
precursors de la técnica impressionista. Sobre aqueix descobríment en

Delacroix hi especula molt, reprenent

en conseqüencia el didactisme que
fins aleshores els mestres de la pintura francesa han empleat de viva veu,
molt diferentment deis Reynolds, Mengs, Hogarth, etc., qui's perderen
sempre en les elucubracions ampuloses, vagues, conceptuoses o banals
d'una estética académica. La pedagogía artística francesa s'ha caracteritzat
sempre per l'hardidesa en treballar sobre'l cós vivent del cás estétic; per
l'heroisme en arrancar-se les més grates idees quan les noves investiga
cions han brotat; per la coordinació de la teoría amb la práctica, adhuc en
l'error; per la claretat expositiva i, molt pel demunt de tot, pel carácter
evolutiu deis diferents ideals aparescuts en el curs históric d'aquesta

pintura.
(I) D'Eugéne

Delacroix

au

Néo-Impressionisme.— Paris,

1911

Floury.

Es admirable la generositat i claretat amb que en Delacroix divulga
el mecanisme i la raó deis seus descobriments. Al contestar als qui l'im
pugnen la poca finor de la pinzellada, diu: «Tout dépend, au reste, de la
distance commandée pour regarder un tablean. A une certaine distance, la
touche se fond dans l'ensemble, mais elle donne a la peinture un accent
que le fondu des teintes ne peut produire»• «Si l'on se prévaut de l'ab
tableaux des grands maitres, ji ne faut pas
sence de touches de certains
oublier que le temps amortit la touche». «Teintes de vert et de violet mis
crúment, gá et la, dans le clair, sans les méler ». «Vert et violet: ces tons
il est indispensable de les passer l'un aprés l'autre; et non pas les méler
sur la palette ». « L'ennemi de toute peinture est le gris 1 » «Des trois cou
leurs primitives se forment les trois binaires. Sí au ton binaire vous ajou
tez le ton primitif qui luí est opposé, vous l'annihilez, c'est a dire vous en
produisez la demi-teinte nécessaire. Ainsi, ajouter du noir n'est pas ajou
ter de la demi-teinte, c'est salir le ton dont la demi-teinte véritable se
trouve dans le ton opposé que nous avons dit. De la, les ombres vertes
dans le rouge....» (P. Signac. obr. cit.)
Encara que en Delacroix seguí usant de les ombres opaques bitumi
noses, de mica en mica aná posant en práctica aqueixa sensacional innova
ció de les ombres colorides i la descoberta no menys sensacional del valor
matemátic deis colors complementaris. El seu « Journal» abunda en remar
ques atrevidíssímes per l'época, aixís cagades en l'observació del natural:
«Tons dorés et rouges des arbres, ombres bleues et lumineuses». «A
St. Denis du St. Sacrament j-ai dt1 peindre les lumiéres avec du jaune de
chrome pur et les demi-teintes avec du bleu de Prusse». «Tout bord de
l'ombre participe du violet».
Així tením que en les descobertes colorístiques den Delacroix hi han
aquestes distincions capdals a tenir en compte: els tons d'un mateix color
colocats ailladament un al costat de l'altre a esgarrapades o bé en tó sobre
tó, a manera de picotatge sobre'l tó local, exalten el tó resultant; els tons
binaris barrejats amb el primitiu oposat s'aniquilen i donen el gris neces
sari que'l negre mai pot oferir; aqueixos mateixos tons juxtaposats en
pinzellades sobre la tela, enlloc de barrejarlos en la paleta, donen un altre
gris molt més brillant i lluminic; les ombres son colorides; els colors pri
maris coloren Ilurs ombres amb la resultant del binan i oposat.
en Delacroix, incapacitat per a especular sobre les qüestions es
que preocuparen als seus predecessors i successors, ens apareix
extraordinariament dotat per a les qüestions práctiques, omplint aixís el
buid, ja esmentat en el capíto/ anterior, que en la tradicional pedagogía

Així

tétiques

pictórica

hi deixava l'incoerencia filosófica del Romanticisme.
Si bé el Romanticisme pictóric, i
molt particularment en Delacroix, no
tingueren el dó de comunicar Ilurs sen
timents estétics, no pot pas dir-se per
aíxó que manquessin d'aqueixos senti
ments. En Delacroix, pouant en la deu
realista que l'Ingres redescobreix a l'ei
xir del primitivisme, el sobrepassa al
deslliurar la pintura deis apriorismes
d'escota que endogalen encara el dibuix
i el color; el sapiguer veure l'ambient
com una part de l'objecte pictural és
una prodigiosa trovalla de carácter es
tétic, que en la pág. 237 del citat « Jour
nal » hi está ben definida.
El geni den Delacroix, en posses
sió ja d'aqueix colorisme, instrument
complicat, per ell mateix construit, ex
tén com el Veronés les seves armoníes
en una série enlloc d'aturar-se a l'en
tonació única que, ingénitament, solen
emplear tots els artistes. I aixís el veiém
colorista a la manera tradicional en el
«Assassinat de l'éveque de Liége», de
una collecció particular ; entonant a la
manera del Tintoretto en el titánic piafó
de la galería d'Apol en el Louvre; usant
la harmonía deis verds tétrics en el
«Dante et Virgile aux Enfers» i en la

«Barque de

DONA AL PEU D'UN CUADRE, per la Srta. Emitía CHARMY
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D. Juan»; o l'harmonía deis
blaus o verds rutilants i bruns transpa
rents de la «Prise de Constantinople » i
de l'« Enlévement de Rebecca»; o l'ale
gría del verd i blanc de la «Noce Juive»;
l'entonació bruna i tel-de-ceba, tan deli
cada, de la « Ophélie »; la rica entonació
bistrosa del « Roger délivrant Angéli
que» ; la bruna de «La Fiancée d'Aby

dos

i l'«Hamlet» i tantes altres. Les difi
cultats yençudes en totes aqueixes teles
del Louvre son encara sobrepassades en
les dugues pintures murals de la capella
deis Angels de la parroquia de St. Sulpici,
a Paris,
aont el mestre sembla haverse
complagut en resoldre-hi el problema de
la relativitat de l'idea de Iletgesa Déien
d'éll els seus contemporanis, com acusant
lo
i aixó fortifica la nostra fé en el Rea
lisme potser inconscient den Delacroix
que havía públicament fet l'apología de lo
Ileig. En color, lo Ileig és el tó brut, el des
entó i el tó agre. El tó brut l'ha magnificat
en moltes de les seves obres per medi de la Ilei dels contrastos de colors,
com en Decamps ho feu també amb tan d'exit. Dignificar el tó agre ja era
cosa insospitada i fantástica. I doncs, en la capella deis ángels susdita hi
pinta el gran artista aquestes tres escenes «Héliodore chassé du temple»,
»

—

—

«Lutte de Jacob avec l'Ange» i «St. Michel terrassant le dragon», en una
harmonía freda i agra fins als límits de l'agressivitat si s'analisen els tons
des d'aprop. No obstant, mercés al divisionisme habilíssim i ja exténs,
el conjunt devé d'una gran finor indescriptible, sense perdre rés de l'agror
que fins aleshores se considerava, i encara avui per molta gent se consi

dera, com una calamitat irredimible de la paleta.
Plaunos rehabilitar, avui que vé a tom, el dibuix den Delacroix. No
era aquest certament el d'un preciosista com l'Ingres ni el d'un habilidós
com per exemple en Deveria o en Fromentin,
per?), oscilant entrels dos
estils en els croquis, improvisa amb una fuga i virtuosisme comparable
la den Daumier; en les pintures, el dibuix den Delacroix és ja d'una soli
desa definitiva que, si bé no's mostra en totes ses obres, en les que hi és
s'hi manifesta prou patent per acreditar-lo com un deis mes forts. Les pin
a

tures de S. Sulpici, el plafó de la galería d'Apol, la joya núa de l'«Entrée
des Croisés», les «I•emmes d'Alger», el «Dante et Virgile» i altres que
ara no recordém poden pretendre com estil a ocupar un Iloc
entre Miguel Angel i Raffaello. Es molt de remarcar que les
figures més sólidament construides son les executades amb la
pinzellada afuetada del divisionisme.

ELS

VIDRES
DEN

Tots recordém aquelles ventalles amples
i xates del carrer d'Escudellers Blancs que
mostraven darrera'Is vidres improvisats en

aparador aquelles meravelles de vidre per a
distracció i embadaliment de la mamada: ara
nyes d'illuminació

*

En Léon Rosenthal (1) resúm d'una manera magistral i concisa el paper
que'l Romanticisme ha representat en la pintura francesa, o siga en la pin
tura mondial, en un paragraf que ens permetém traduir perqué és impos
sible esser més ciar ni eloqüent.
per l'art enter era un agent 'liberador; imposá l'individualisme
perills i lluites i conquestá la llivertat per a les organitza.
cions més diverses; d'aqueixa manera feu als esperits més comprensius i
dirigí la curiositat vers les obres del passat i vers ets artistes estrangers.
Se mostrá amant de la vida i de la realitat i encamina aixís a certs
esperits vers el realisme.
Algunes de les forces que provoca se giraven contra d'ell mateix.
«

amb els

seus

Emprb proclama també el dret per a una ánima rica, sensible i concen
trada sobre sí mateixa, de consagrar la seva activitat a celebrar sos propis
tresors, i aqueix dret que pocs artistes eren capaços de reivindicar, que
de cap de les maneres podía devenir
de la tendencia romántica, illustrada
artistes d'elita.

popular, assegurava la persistencia
a cada generació per un grapat de

Conquestes técniques; reintegrat la bella factura; defensat la llivertat
en el pensament de l'artista; sostingut la pintura pastosa ;
contribuit a un progrés general de l'execució, de quels seus contempo
ranis, sense reconeixer-ho, ne foren tots beneficiats. Ensenyá a veure mi
en

l'execució i

llor i a traduir amb més finesa. Per medí den Delacroix i den Chassériau
donava una primera aplicació a les veritats cientifiques den Chevreul, en
sajava métodes nous i preparava l'Impresionisme.»

en

miniatura, petits

vai

xells, bestioles, dimoniets i figurines grotes
ques, florers menuts per a la calaixera d'algún
gnom amb cédula, fanals, colomets i aquelles
séries d'ulls, ulls de besties carniceres, ulls
d'aucellots, ulls de nines, ulls pels mánecs de
paraigües i bastons esculpits en forma de caps
de gol, de mico o de negrito.
Tot aixó ho fabricava pacientment en un
soufflet» de gas instaldat darrera mateix de
aquelles vidrieres tan barcelonines, l'amo de
la botiga. Obríeu la frágil ventalla i vos trova
veu dintra la penombra eterna d'una espaiosa
botiga amoblada d'un rnodestissim taulell i
circundada per una prestatgería no més fas
«

tuosa, amb utensilis d'ús doméstic e industrial, fabricats amb vidre 13:anc

tan grans

el seu amor al ofici, s'assentava al «soufflet» cada vegada
que els quefers Ii permitíen; era el seu vici, el seu sport. D'a

com

queixos col.loquis

entrels vidrets i el senyor Mensa, entre'l
senyor Mensa i el foc brunzent, esclavitzat i rabiós, n'eixíen
aqueixes precioses joguines que aquí reproduim, que mera
vellaren la nostra infancia i que encara avui els ganapies ens

complaylem en «gustar», palpant-los, mirant-los a contra
claror per a cerciorar-nos de que algún bocí de la nostra infancia encara
s'hi servava empresonat díntre les pareds transparentes d'aquells puerils
matraços i gresols. Tal sería l'art i l'amor amb que l'artifex, l'artista,
fabricava aquells vidres que, no un, sinó molts moments de la nostra
anyorada infantesa veiem veloçment giravoltar i dançar sense soroll i
potser “sense moviment» dintre un d'aquestos vaixells, en la panxa mons
truosa d'un d'aquests homunculs o en l'espessor maciça d'una tortuga no
més grossa que una guixa.
La botiga d'aqueix amorós bruixot s'ha tancat ara fa vuit díes per a
no tornar-se a obrir més. Els senyors Mensa se n'han anat a viure a la fá
brica de Sant Martí. El senyor Mensa, fill, no sembla pas inclinat an aquest
art i el senyor Mensa, pare, un xic delicat de salut, ha deixat temporalment
de banda el «soufflet», de manera que, ara com ara, pels barcelonins s'ha

eclipsat un altre estel deis pocs
que aviat será, més que un cel,
El

carrer

que adornen l'arid cel de la nostra
sostre. un sostre mort I
d'Escudellers Blancs ja no será mai més lo que era.
un

.

Aquel! qui vulgui ensenyar pot molt bé callar-se
seva ciencia,
peró que no la
sápiga a mitjes. —J. W GCETHE
la part millor de la

EL DIABLE PREDICADOR
(I)
Sbre..
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Ningú

més Iliure de

creure

quels

artistes

pobres no treballin ni menjin que en Flama de La
Veu; ningú més indicat que éll per a creure que'l
Els grecs i els holandesos
poden semblar artistes distan
ciats peró en realitat no ho son
pas si's té en compte l'estil i
l'esperit amb que concebiren.

EUGENI DELACROIX

o

verd. Al peu del taulell, aprop de les vidrieres, el «soufflet», una cadira i
una tauleta amb algunes tires i tubus de vidre blanc i de tots colors, alguns
encara contorsionats pel foc,
vos indicaven la feina interrompuda.
La botiga perteneixía als senyors Mensa i fill i servía com a dipósit de
la vidriería comercial que aquests senyors tenen instaldada a Sant Martí de
Provençals. El senyor Mensa, pare, amb un gust artístic i una ingenuitat

*

*

JOAN MENSA

sosteniment material deis artistes está pel des
sota del sosteniment deis obrers; ningú més as
senyalat que éll per a recomanar que enlloc de
sollicitar obres públiques artístiques indispen
sables els artistes treballin en construir muralles
i defensar fortaleses contra un enemic que no
existeix. Es que no ha predicat La Veu que erem
i deviem seguir essent neutrals per a enriquir-nos

ciutat,

en el nostre dret de creure lo contrari, empró ni en Flama ni nosaltres
té'l dret de barrejar la política infecta de la nostra Barcelona en les qües
tions estétiques i menys en les d'ordre urbá. Aixís havém obrat sempre nos
altres lliberals: aplaudint als artistes reaccionaris de talent i fustigant
als artistes Iliberals que han demostrat mal gust en les Ilurs produccions.
Aquesta és l'honorabilitat i el crédit de tota publicació artística, tan si

estém

és de caracter avençat com retrógrade.
REVISTA Nova insisteix en la necessitat apremianta de que les corpo
racions oficials arbitrin recursos a tota costa per a que l'apoi aportat a les
classes obreres se fassi extensiu als artistes més solvents artísticament i
més necessitats alhora, tal com deia la sol.licitut deis Círcols Artístics; al
mateix temps protesta deis atacs grollers i sense solta dirigits a tots els
artistes que es consideren firmants de les sollicituts dirigides a l'Ajunta
ment i a la Diputació demanant que es portin a cap les obres publiques de
caracter artístic declarades urgentes i que están en projecte.

A PROPOSIT DE LA GUERRA
Diuen els neutralistes que prou valiosa es ja la nostra neutralitat per a
abdos beligerants per a que Espanya se pronuncii en pró de l'un o de l'altre.
També diuen que la nostra insignificancia no pot ésser de cap ajuda
a

ningú.

diu que'l «encerclement» anglés assetja a la pobra
fera acossada i que com a tal aqueix poble se deu
defensar ; crudel e irreflexivament.
El bon germanofil oblida que no ha anat aumentant Alemanya els seus
armaments provocada pels deis aliats sinó que ha succeit inversament.
També oblida que l'Alemanya ha refusat sempre la limitació i la cessasió
El bon

Alemanya

deis

germanofil

com

a

una

mateixos, proposades

FAUNE, pedra directa per Josep BERNARD

fabulosament amb la desgracia agena? Conformes doncs,

que en Flama
digui i contradigui totes aqueixes cosaces, empró que no insulti ni calumnii
gratuitament als presidents deis Círcols Artístics i als pobres artistes que
haurien pogut beneficiar deis encarrecs oficials i a qui la Fulla Artística de
La Veu té l'obligació d'amparar i defensar amb lo poc que val. Ni cap deis
firmants de la sollicitut en qüestió, ni cap deis per ells representats, ha
deshonrat rés, ni un sol d'ells está divorciat de la vida collectiva ni de la
vida artística, ni pretenen desagnar les caixes del comú, ni han deixat
despullar a Barcelona de les seves gracies, etc., etc. En Flama sab prou bé
que tota aqueixa fóbia absurda no té cap fonament i per lo tant és una acció
deshonesta i crudel que deu rectificar.
Qué diría aqueix senyor si, pagant-lo amb la mateixa moneda, insi
nuessim malévolament que eh l s'oposa an aqueixes obres publiques per por
de que'l import Ii mermi la soldada que, un mes darrer l'altre, en la pau i
en la guerra, eh l cobra de les caixes del comú? No obstant, nosaltres no
cometrém pas aqueixa baixesa, perqué no creiém al Sr. Flama capaç de
seguir cobrant aqueixos diners del comú ara que «el món trontolla, i la
desolació s'escampa pels pobles i les potencies espirituals s'aturen ».
Nosaltres confiém en que l'heroisme den Flama no fluixejará pas... A no ser
que consideri cosa més sagrada el negociat de Belles Arts que les Belles
Arts mateixes...
En Flama s'ha imaginat, massa inmodestament, quels atacs que Ii
dirigim son dictats per la passió política més que per la salvaguarda de la
nostra espiritualitat i per aixó escriu aqueixes dugues columes de prosa
atrabiliaria i procaca. Així ho demostra la detenga extemporánia de l'enllaç
de carrers projectatpel arquitecte Busquets, que nosaltres combaterem. En
Flama té'l dret incontestable d'entussiasmarse amb l'arquitectura del se
nyor Busquets i fins creiém que de bona fé la trova excellenta, i nosaltres
en

per

l'Anglaterra
*

amb l'assentiment de

França.

*

Volguent insultar-nos, un periodista burgés ens diu «provincians de
Franca» i «dignes de combatre en els exércits colonials».
El dia que ens calgui combatre en pró de la gran França, ho farém allí
aont s'ens mani, sense creurens humillats. Tot artista catalá que tinga un
dit de front se complaurá més en el provincialisme espiritual Francés que
en el Castellá o Alemany del periodista esmentat. El dia que Catalunya
tinga un art nacional no tindrá cap necessitat d'apoiar-se en el d'altres
pobles. Pretendre lo contrari, ara, és pecat de xovinisme, equival a entor
pir la nostra natural evolució. El nostre provincialisme es com el de Bél
gica. El teu nacionalisme oficiós, honorable periodista, es el den Tartarín.
**

*

El senyor Esteva encara se pregunta, tot Ilepant-s'en els bigotis, alló
de «qué fará ara el socialisme
Pobre senyor i que poc s'ho pensa lo
que fará el socialisme... També insisteix aqueix anfibi en preguntar en els
seus diaris lo que dirán ara els ateus, masons i republicans en vista de que
a Franca els soldats católics se confessen i el govern assisteix als funerals
del comte de Mun. Diu el simpátic Pol que aixó mai s'havía vist.
Que poc coneix el protocol francés, la política francesa i la psicología

aqueix venerable comentarista.
També somriu malignament de segur quan se pregunta a continuació
lo que dirán aquells esmentats incréduls respecte de la grotesca al.locu
ció del President deis Estats Units demanant rogatives per a la Pau.
Ja está vist lo que dirán aquests escéptics que han fet progressar el
món, empró que no están al tanta com en Po!. Dirán que aixó representa
la reacció en porta i que, acabada la guerra, el reialisme i el clericalisme
tornarán a governar la França.
del moment actual

¦¦¦01111
és l'unic remei qu'en pocs dies i
sense dolor cura radicalment
VLLS DE POLL i DURICIES

LA CRISIS

ECONÓMICA
—

—

Els diners

la vida!

o

La vida.
a

Sobretot, tenint present que quan la guerra hispano-americana, la ca
Espanyá no cessá de pregar dia i nit al Totpoderós que ens concedís
la victoria mentres que els yanquis, sense encomanar-se a Deu ni al Diable,
acavaven les nostres rogatives com el Rosari de !'Aurora.
tólica

passejaven pels

MARCS 1 GRAVATS

paissos extrangers més amics com per cál sogre. Les Ilurs paraules erert
bravates, els Ilurs gestes eren provocadors, el Ilur taranná altiu i despótic.

ASSORTIT INTERMINABLE

Ja abans

del

conflicte,

plena

en

pau, els Teutons

se

donguessin ara el gust de vencer, dintre pocs anys e's
arrocegant el sabre per les Rambles, ocupant el grans cárrecs i e s

Si'ls aliats els hi
veurlem

empleus més modestos darrera les finestretes de totes les administracions ;
els veuríem escupir, feliços i ben peixats, damunt les galtes magres deis
mateixos germanofils.
I quan trucariem a les finestretes de l'Administració preguntant :
Deu lo guard, Excellencia; és aquí aont déc pagar els impostos?.
Una veu agra i autoritaria ens respondría :
—GerstrItszetgumpelstrgutstlt !!!

i'tCatalaaes, 644-11ÁRCZIO1Á

—

Que vol dir : Hable V.

Tal comencament és

pujar.—J.

en
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