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ENSENYANÇA

1 pta.

de fot alió que pertany di
indirectament a la facultat de la
Paraula, tal com se dóna en les nostres es
coles primaries i superiors, se fonamenta en
un erro gravíssim, en una confusió
d'idees i
de prtncipis elementals. Els rnétodes rutina
ris que imperen dintre d'aquest domini entre
nosaltres se basen essencialment en la con
fusió entre dues coses tan diferents com són
el Llenguatge i la Gramática, a la diferen
cia de les -quals correspón lógicament una
igual diferencia en els métodes de Tense
yança llur. El Llenguatge és el fet viu de la
paraula humana en sa funció d'expressió
del pensament. La Gramática, en canvi, és
la abstracció mental d'aquell fet viu. El
Lienguatge és el fenómen natural de l'ex
pressió parlada en l'home. La Gramática és
la llei o el conjunt de lleis lógiques i
psico
lógiques que regulen la manifestació de
aquel! fenómen. Així, dones, mentre en el
o

domini de la Gramática l'ensenyança s'ha de

basar en lleis establertes i fixades en virtut
d'un treball d'análisi id 'abstracció Ileis que
es converteixen en regles quan
de la teoría
se vol fer aplicació a la práctica, en
el do
mini del Llenguatge l'ensenyança i l'apre
nentatge han de prescindir en absolut de to
ta llei i de tota regla. Llenguatge és la facul
tat espontánia (espontánia o bé pernatura o
,

en tan

sió

trascendental
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Llenguatge, per consegüent,
aprenem per l'us i per l'instint d'imitació i
la única llei i la única regla que pot existir
en l'exercici d'aquesta facultat és la de la
correcció del nostre parlar, resultat de la
imitació de l'us imperant en el parlar nacio
culats. El

L'ensenyança

bé per hábit de cultura;

-

GRAMÁTICA

DE LA

1.

recta

—

453

no volem ara entrar

discussió)

del pensament per maja

de l'expres
deis sons •arti

nal,

us

consagrat pels models considerats

suprems j indiscutibles per la foro
excepcional de creació deis grans escrip
com

a

tors.

L'ensenyança del Llenguatge ha d'ésser,
doncs, purament práctica, mentre l'ense
nyança de la Gramática ha d'ésser fona
mentalment teórica.
L'ensenyanO, del Llenguatge pot dividir
se en tres parts: Lectura, Escriptura, Estil
o Composició, en el ben entés que aquest
darrer grup comprén no solament l'exercici
de la llengua escrita, sinó també el de la
liengua parlada. La base de l'ensenyança
del llenguatge ha d'ésser la Composició.
Amb la Composició, tant escrita com par
lada, exercita el noi en plena llibertat el dó
natural del

llenguatge,

i al mestre sois per

guiar aquest instint esmenarit les faltes
i incorreccions i inspirant-se sempre en l'es
perit de la llengua fixat d'una banda pel po
ble ingenuu i d'altra pels grans escriptors.
Un cop aclarida la confusió fonamental
entre Llenguatge i Gramática i clestriada la
distinció entre un i altrá, podem entrar amb
ferma petjada a tractar deis m'étodes de la
toca

ensenyança de la

Gramática, basats

en

just concepte d'ella.
Totes les

el

Gramátiques comencen per una,
3

definició completament errbnia. «Gramática
catalana és Part de parlar i escritire correctament el catalá»... Aquest és el concepte
corrent, vulgar, de la Gramática: una art,
regles per assoun conjunt sistematitzat de
lir una finalitat práctica. Que hi ha part de
veritat o una mitja veritat en aital definició,
no ho sábríem pas negar. ?Quí dubta que
l'estudi analític del llenguatge i la reducció

del fenbmen parlat a lleis lbgiques i psicolbgiques, aixb és, l'estudi de la Gramática,
ha de redundar en benefici de la claretat, de
la precisió i de l'elegancia del llenguatge?
Per?) noti's que aquesta finalitat, práctica
de les lleis gramaticals china llengua viva és
adquirida d'una manera indirecta. (1) Nosaltres aprenem a parlar sense ajuda de llibres ni de mestres. Els qui millor i més purament parlen la propia llengua no han
thigut pas mestres de gramática moltes vegades. L'esperit de la 'lengua, on més viu
batega és en éls individuus aillats en el cor
de la terra que res no saben de les regles
del bon parlar i que reben les més savies i
segures lliçons de l'abscondit instint aneestral de la raça. L'ánima ingenua del poble
ignorant és l'oculta déu de Pelement etern i
immutable de la llengua nacional que li garanteix l'unitat i la continuitat al travers de
les infinides variacionsde,saevolució secular.
Mes no hi ha pas necessitat d'acudir al
poble ignorant per a provar que la finalitat
práctica de la Gramática és purament indirecta i accidental. L'individuu culte en perfecta possessió de la seva llengua propia,
aquell que naturalment parla bé, és precisament el qui mai no fa aplicació conscient
o calculada de les regles gramaticals al seu
parlar, aquell en qui la paraula ha arribat
fins a un grau insuperable d'automatisme.
Escoltéu el que deja el filbleg alemany Jacob Grimm a propbsit d'aquest concepte
equivocat de la Gramática: «Aquesta ensenyança gramatical basada en regles purament práctiques no fa més,que destorbár el
lliure ,desenrotllament del db del llenguatge
en els nois. Els métodes usats en l'enseyansa
gramatical se basen en la desconeixensa de
•

infantesa i educa els
vocals
en la formáció deis
nostres orgues
sons, inflexións, modismes i els altres ele

germina

i

ments

en nostra

expressiús

del nostre

parlar. ?Quí

po

drá creure així, que aquest db •tant fonda
ment arrelat i regit en sa formació per la

llei natural d'una savia economía pot ésser
aprés i educat per les desencertades regles
del mestre de Gramática?»
1 també son dignes d'esment aquestes pa
raules que Goethe escrivía a un amic seu:
'

«Aprofitéu

en

paula

immensa

ventatja

de

conéixer la Gramática alemanya. Ara fa
trenta anys que estic treballant per a obli
darla.»
?Quina valor práctica pot tenir, en efecte,
per l'individu que parla la seva 'lengua
no

cone
una regla com aquella tan
substan
amb
el
concorola
«l'adjectiu
guda:

nacional,

genre, nombre i cas», o «el verb
concorda amb el subjecte en nombre i per
sigui
sona »? ?Quin catalá per ignorant que
dirá p. e. taulavermells o En Pere corrien
i cometrá infraccions per l'estil contra

tiu en

«regles gramáticals»? ?Qui tindrá
presents mentre parla, els noms que segons
les gramátiques generalmente carecen de
plural? etc., etc. ?Qui és el qui parlant la
llengua propia no conjuga naturalment amb
tota perfecció tots els•verbs regulars i els
irregulars que'l mestre li ha obligat de petit
com si
a apendre i a recitar mecánicament
aquestes

es

tractés d'una

neg-uda?
Naturalment,

llengua extranya i deseo

volem negar amb ço que
diem la valor real, la utilitat general de
aquestes fbrmules o lleis gramaticals que
són el resultat de l'estudi analític del llen
guatge. Sí1 tenen una valor positiva, una
utilitat innegable, una valor i una utilitat
essencialment cientifiquesitebriques. Perb
no

són de cap manera regles práctiques
quals aprenem a confegir les parau
les del nostre discurs, com les regles d'un
Manual de Culinaria ensenyen a fer gui
sats als qui no'ls saben fer. En St. Pierre
usa d'un símil •felicíssim per a fer veure la
inanitat d'aquestes «regles práctiques» de la
d'aquella
Gramática: «On n'apprend pas plus á parler
facultat
natural„
una espléndida
que`ns infón el poder de parlar amb la llet et a écrire avec les régles de la grammaire,
qu'on n'apprend a marcher par les bis de
que mamem de petits i que'l fa créixer i
paterna.
La
l'équilibre». El llenguatge és un fet natural
recinte
de
la
llar
educa dintre el
llengua, igual que tota cosa natural i moral, que obeeix a unes determinades lleis inter
és un poder secret, inconscient, que arrela nes. Perb neci será aquell que pel fet d'ha
•verdescobert aquesteslleis internes, les for
muli amb la pretenció de produir amb exac
(1)
Convé advertir que parlem excltsivament de l'ensetitut mecánica el fenbmen que naturalment
nyanca de la llengua nacional deis alumnes de Gramática. L'aprenentatge de llengues extrangeres

ció.
4

no

entra

en

la

nostra disquisi

no

amb les

elles

regeixen.

•

oblidem, dones,

No

gramatical han d'éssér radicalment
diferents dels informats per aquest fals con
cepte pseudo-práctic de la Gramática.
Exposarem aquests métodes en l'article

que la Gramática no
recepta, sinó l'estudi tebric o
científic del llenguatge, i que sols inciden
talment pot servir per a la finilitat práctica

nyança

és cap art ni

de

parlar i

escriure correctament la

propia

següent.

llengua.
En

conseqüencia,

M.

els métodes de l'ense

LES CONCIENCIES

NACIONAL§

AU-DESSUS DE LA

o

valors d'humanitat. 'Fins les agrupacions
més radicalment universalistes: Catolicis
me, Socialisme, han vist .minvar en elles
aquesta característica valor i així un fi teb
ric del dret, F. de los Rios, ha extés al So
cialisme l'acusació de tan de temps feta ja
al Catolicisme, i ha assajats d'analitzar, «el
aspecte conservador del socialisme.»
Quina confortació, quan de tot aixó ens

sament que tots

en oposició del «Sceculoruin philoso
phicum» el segle XVIII, el precursor de les
revolucions, el de la «Aufklárurg». Damunt

d'Europa planáveu, i en el pensar
d'Europa avui triomfeu. Lleis d'histórica,
fatal, causa/itat,. peró en el camp del pen
el pensar

sament sentíem

renovadores impulsions de

finalitat arbitradora, i, si bé tardanes i poc
intenses, no morirán aquelles impulsions,
per a salvació del patrimoni espiritual de

Aquesta guerra és també
la final derrota de Burke i Savigny i Teine,
deis grans enemics predicadors del savi
passar el temps sobre les coses. I darrera
aquesta cega fidelitat al passat
i al caduc
tot l'Occident. No!

—

DE ROMAIN ROLLAND

al immbbil sota rúbrica del passat—s'han
perdudes les valors d'universalitat pura (de
fugíu el mot cosmopolita ja que en Xenius
hem apresa la banal acepció que els prenía
i que és «l'altre perill») s'han perdudes les

En aquestes mateixes planes tinc escrit
canons dels benigerants feriren de
mort alguna cosa més augusta que la cate
dral de Reims i els nobles edificis-civils de.
Louvain i d'Yprés, ço és: la llibertat de pen
que els

lució,

MONTOLIU.

I LA GRAN GUERRA

MtLÉE."

gosárem judicant-la inata
cable i que era per a tots com la flor de la
cultura i la sal de l'esperit europeu. Un pa
rell de mesos de lectures referents exclusi
varnent a la guerra donen tan intensa
aquesta impressió i ens fan tan enyorar els
homes de máxima independencia espiritual
que mai visqueren: els -bons «Weltbürger»
del segle XVIII, que és una cosa de no dir.
Malgrat la.fullaraca d'erudició í la passió
de patriotisme i d'energía d'intenigencia es
mersada en sosteniments de la llur tesi pels
homes d'un i ,altre camp. Als Ilunyans, no
abra cosa "ens arriba sinó l'amplifica.da re
petició de la mesquina, de la mercantilista
noció de la Patria que Voltaire donava, i el
dolor de veure com el món nega el mot de
Herder: «el vanitós de sa nacionalitát és un
neci complet», i el de Schiller «Pobre ideal
aquest d'escriure per a un sol poble».
Jo sospito que en la explosió de passions
nacionals hi ha un xic l'herencia del ,segle
mort, del «Sceculorum historicum» com
Paulsen anomena el de l'endemá, de la revo

DE

havem tristament convensut, quina confor
tació fa l'escoltar una veu que té l'accent
de Herder o d'Alembert, o abre deis enyo
rats «Weltbürger» de la fi del setcents! Per

saber la pura joia
de R. Rolland: «Au
dessus de la Mélée» on és servada a la fi, i
en moviment ascensional, cada cop amb
més puresa, la posició goethiana: Entendre
ho tot! Conéixe-ho tot! Fins el batallar, fins
en el dolor, obrir sempre els ulls de l'espe
rit! Obrir-los encara per lo que no soc jo,
ni els meus, per lo que vé contra de mí, i
contra deis meus!
Bella actitut coratjosa la de R. Rolland!
No pas inferior a la dels grans cercadors de
la veritat que posaren sang i llágrimes en
la recerca i en la confessió. 1 qui vulgui
fer-se bon cárrec de rheroismes senzill de
aquesta ,actitutl d'aquesta fidelitat a sí ma
teix, llegeixi.el fascicle. «Pour Romain Ro
Aland» que, editat per J. H. Jeheber, acaba
de publicar-se a Ginebra. La lectura és in
grata peró instructiva.' no més per ella hem
conciencia de la profunditat de la
aansada
lc
pertorbació, de la incomprensió sistemática
que per la paraula de R. Rolland hi hagué
a banda i banda de la línia de combat.
Do
lorós és comentar que un moment de com
prensió que semblava desvetllar-se en la jo

vulguin

a tots els qui en
és ara eixit el llibre

'

alernanya fou rudament ofegat des
de dalt; i al contrari que a Franca, de les
més térboles files de la democracia mtellec
tual, neixía una creuada que molt costá de
superar, creuada que es mená amb aquella
audacia de la incomprensió, que cada cop
de nou meravella al qui n'és espectador.
I aixe, era perqué de tots els bornesde Fran
ca i d'Europa que tenen pedestal per a ésser
de lluny columbrats i «veu europea» per a
ésser de lluny escoltada, ehl era l'únic que
no-'s deixava embenar els ulls, que servava
espiritual luciditat i fé robusta en els ideals
cl'unitat de culturá que tota sa obra respira,
que la figura de jean Christophe
l'héroe
de la més épica narració moderna—encarna
ventut

—

magnificament.

Hauría estat tan fácil passar de l'anar
a la disciplina
militar com féien
Franck o Hervé! 1 encara més, passar de
l'a,narquisme literari, esceptic i humanitzant,
a la batalla com Dehmel, o a dir-ne la glo
ria com Chirbeau! O posar com Oh-Wald i
K. Lamprecht, enllá, del Rhin, com Berpson
i Permer enllá del Pirineu, un nom i una
vida científiques a servei del blasme deis
contraris!
En aquesta historia dolorosa que és la.
lluita—ien plé Noucents!,—pels furs d'inde
pendencia de l'esperit, hi ha una anécdota
oblidada en que s'uneix el nom de R. Ro
lland al d'uns quants catalans! Per haver

quisrne

nos

cedit el vast i europeu camp de

reso•

nancia, de sa tribuna, per haver-nos escoltat
encoratjat, algú acusá a R. Rolland de
voler «assassinar la Franca» (!) i nostra hu
mil i lleal afirmació
fé en la unitat moral
d'Europa titllada de «maniobra tudesca»
que per l'orgue de Rolland s'escampa arreu

d'Europa.

llegir en volum, tan fres
corretgida redacció com ho

Per sórt, al

ques

en sa

no

foren

en l'hora efímera de la llur publicació
primera, les planes de «Au-dessus de la M'é
iée» tot aquest passional, tancat, en que's

barregen—odi, incomprensió, i l'estrepitosa
hipocresía de l'ira noble, ens apar, ja, con
vencional i efímer com la
multe popular, mal fingida

parodia d'un
en

tu

l'escena d'un

teatre.

Mentretant la guerra (vinguda fa 10 anys
de l'Orient, de l'Orient fanátie i despropor
cionat) impera sobre la nostra Europa clás
sica i
toris

científica; guanya

encara

nous

terri

peró de cada jorn li escapen més
esperits.
sabéu, amics meus, catalans partidaris
de l'Europa, una, que és un orgull, veure
com totes les gents venen del nostre
cantó,
saber que en les hores de passió més obceca

da,

nosaltres

erem

allá

on

els rnillors salva

l'esperit i la tradició d'Europa, que avui
retrova ja arreu escalf de fe i d'adhesió.
ven

MANUEL REVENTÓS.

SANT JOAN
mulierum
major Joanne Baptista.
(MATT. XI-11.)

Non surrexit inter natos

(171;agments)

MEDITACIÓ DE LA BONDAT
Com :fos que en el desert on Sant Joán
vivía no hi hagués muntanya alguna que
veiés la ilum del sol ponent més estona que
el pla, es deja el Precursor al veure la te
rra tan ombrívola
i moribunda:—Es veu,
Bon Déu, que l'única cosa vividora és el
cel, perque ni de nits sa brillantor s'apaga.
La terra prou que's veu que viu de la vivor
del cel i que .no está xopa de bondat, sinó
poc Ii sortiría aquesta negror a la cara
quan el sol fugís.
I entre els homes que per aquest obscur
terrer caminen, és ciar que n'hi ha de bon
dat i, encara que molt feta malbé estigui,
6

dant-ne testimoni la blancor deis ulls
Perb, que sigui tot blancor i
bondat, jo no més sé aquest anyell que m`

resta

de cada ú.

ha seguit sempre, Senyorl Ah! i la cara de
la Mare de Jesús i la d'aquest, son fill, té
raó! Peró, res més.
—Res més?—replicá la veu del Senyor.
Res més? No has pensat mai en la bondat i
blancura de les aigües? Pensa que vius 'en
tre bornes, Joán, i per aixb fms tractant de

purificació espiritual et valdrás d'aques
senyal sensible.

una

ta

LA VEU DEL DESERT
—Ens voleu dir—feia la gent—quí sóu
Joán? Aqu'esta vostra veu cascada ens
guanya el cor. Sóu Elíes qui retorna? O sóu
potser el Crist prornés?
Un angel no ho sóu pas, aixb és ben cert,
puix ben bé veiem que res té de subtil vos
vos,

tra persona, mes abans és aspre

i

vigorosa,

si el sorral del desert us hagués expul
sat... 0! i deixéu en la terra com nosaltres
petjades en gran copia! I l'aigua bé té palp
sobre vostre i la veiem com fins als peus us
regalima quan del Jordá, sortíu; i dintre les
parpelles se us mouen com a nosaltres els
ulls i ens mireu de faisó tal que a voltes
prou fugiriem cuitadament si no fos que sa
beu ablanir de cop i volta l'esguard de tan
com

dolça,

manera.,.

ja

per apagar-se.
Així borne sóu com tots nosaltres. Dei
xeu, dones, que encaixem amb vos.
I parleu, parleu, que és parlant com la
gent s'entén. La paraula fa l'home, diem

a

adormit per?) amb les mans closes encara.
Un cop en repbs, lluny d'adormir-se el
pensament sembla que fermenta amb el con
tacte de la sorra tébia.

EL SOMNI

4

Ens voleu dir de quin llinatge sóu, i a qué
veníu?
...Qué`ns heu dit? Que sóu així com una
veu que és un poc de vent? Ço que dieu és
molt, Déu també- parla: i si fossiu el Verb
de Déu?
...Ah! teníu raó, la veu de Déu no volate-,

aquí.
Parleu, parleu: de bon grat

redobleu la oració, el front humilieu fins,

terra i vostres mans es clouen més estreta
rnent fins que de lassitut tomba vostre cos

us

oirern..i

veure...

L'INQUIETUT
L'inquietut que promou en vos la missió
de precursor ha fet subtilíssima la vostra
orella per a sentir tota estranya inquietut
que en el món palpiti, i així de díes sentiu
tan bé la brunzidera del sol com el cant de
les cigales i oiu de nit la vibració deis es
tels i la de les pregaries, i quan ja la sentiu
prou sonora i fetes en acord la vostra veu
el cel que fins' sembla que vulgui l'harmo
nía fer callar els precs per a ésser escoltada,
la sbn us posseeix i vos us deixeu breçar
per la cançó vibrant.
I vé que la cançó us venç i atineu en dor
mir. Quan aix•3 s'esdevé recordeu cbm era
dolça vostra soneta de nin, i penseu: Ara la
falda de la Mare de Jesús quin bell coixí
sería per a reclinar la testal... Sant Joán...
Sant Joán! Perb és ciar aquést bull del pen
sament potser s'ofegaría. Vos, noresmenys

Dok Joán, que duguereu l'alegría al món
i la prometensa d'un seguit de festes, dolç
Joán, la joia amb que '1 Senyor us ungí
sembla estroncada de pensar que hi han
bornes dolents que no prenen correcció de
ningú i es vanten de fugir de l'ira terrible
de Déu.
Dolç Joán, no perdéssiu pas la gracia de
l'alegría, sobre tot! Quan dormiu estés so
bre'l sorral, aixb ho sabern tots, la bondat
d.esperit i el gaudi de Phome que plau al
Senyor us inunda el rostre. Cada pel. de
vostra barba partida es retorç de goig. Tan
aspre com us veu la gent teníu encara som
nis de quan ereu nin i jugaveu amb Jesús a
la falda de sa Mare; i penseu en la casa de
vostre pare, sentint-ne només que'l plaent
record del bon fill perb no Penyorament ni
el desig, no voleu pensar si'l sostre era de
fusta dole'nta i negre de sutja o si era de
cedre: bé us trobeu prou a pler aquí on se
us ha enviat; el vostre sostre és el cel, i les
estrelles, 1' ornament de vostres somnis.
Quants cops heu somniat que la Vía láctea
us feia de llençol! Ah, Sant joán, aixb no
passa de somni! Lo que si és ver, és que
unes grans corredices d'estels us pugen de
puntetes a la barba i capáis ulls i que us
els obren un xic només per veure'n aquella
brillantor ignoscent i aquella color seva,
color de mora de desert, tan escaient! Fet
i fet us désperta sempre una estrella d'es
cassa finura de dits que us fa coYssor als ulls.
Diligent us aixequeu desseguit i allavors
la sorra que teníeg clavada a una banda de
cos, salta i us diu el bon jorn amb una can
çó tota,

sonora.

MANEL BILINET.
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LIRICS ALEMANYS MODERNS

CORS BATEGANTS

(DE OTTO JOLIUS BIERBAUM)

prades, se'n va un donzell
—kling-klang, Ii bat el cor-Al ditli brilleja l'aurífic anell
—kling-klang u bat el Cor
Quin bb de mirar-vos conreus i prats!
Ai, boscos i cimes que sou gemats!
!Que n'ets de 13.3 i que formós
a dalt els celatges sol ros]
—Kling-klang, u bat el cor.—
tresca que tresca, ojea amb quin dalit!
—Kling-klang, li bat el cor
Les fiors Ii mig-riuen i un feik !l'ha cullit
—kling-klang,.li bat el cor-«A través camps i prades l'oreig d'abril
dalt deis boscos i serres l'oreig d'abril
i al cor també m'hi entra l'oreig d'abril
i a tu m'empeny, manyac, subtil.»
—Kling-klang, li`bat el cor
A través camps i

a

»

Entre prats i quintanes la floja está,
—kling-klang, Ii bat el cor
Damunt deis ulls ávids té oberta la má,
—kling-klang, u bat el cor
«Travessant camps i prades va fent camí,
pels alts cims entre boscos ve cap a mi;
ai,que tarda a arrivarl Tant-de-bó fos aquí.»
—Kling-klang, u bat el cor.
*

*

Dring gentil del ball rodó
sota l'ombra clara,

cada fulla un resplandô
i un encís cada cançó
esdevenen ara.
Té la vida un bla corrent,
pau de clara onadal
En la neta altura hi ha

l'igni imán que'ns fa eStimá,
aquel' sol al cel blaviç
que'ns durá un amor feliç,
el que tota cosa nada
cria i porta a bón volé,
no

enganyant-nos mai

en

fé

creienta,
lluny d'enuig i fosquedat,
per tal que

entreguem la voluntat
al raig clár de sa calrada,
lliures com el nin rosat
al ball de la prada.

JOSEP LLEONART, trad.

CAPVÉSPRE

DE GENER

Sonen les cinc. L'estufa resplendeix
mig de la cambra somniosa.
Bull un tupí; s'escampa un tenue bleix;
i en els mobles obscurs hi ha un &l'a de rosa.
al bell

Través deis vidres, el fullatge groc
par que'm penetra de sa malaltía.
Guaito els camps desolats: ni un hom enlloc.
Pels llargs camíns només l'ánima
Les aigues brillen com miralls de gel
la monotonía de la plana.
Els serrats se perfilen sobre un cel,
translúcid i lluent, de porcellana.
en

Tu serás dins l'ardenta solitut
arcova plena de fantasmes...
Sobre'l llit l'ombra cau amb lentitut.
Potser vas mormolant inútils blasmes

•d'aquella
i

suspires,

Senyor,

jo, pel goig perdut;
Rosari, potser plores...

com

potser dius el
per

qué vivim aquestes hores?

Som només com fumeres 'd'una llar,
fiaire efímer de menges i de tejes...
En l'aguda gelor de cap-al-tard
fámegen lentament les xemeneies.
CARLES SOLDEVILA.

COMPARANÇA
Aqueixes plantes nascudes al volt,
mig en clivelles, rebent les rosades,

que cada jorn són daurades del sol,
el vent que hi juga les fa més crosades.

Aqueixes plantes que jo veig passant,
verdes, arrán de la via,

crinéres

yola les mou onejant,
són compararlo de la vida mia.
que el tren quan

QuIna bufada

les ha d'arrencar?
un dia?
Es que oblidades del món han d'estar?
Llur viure amarg, quína llarga agonía!

Quína mirada podrán heure

-

Aqueixes plantes nascudes al volt,
sens., má que curi llurs fulles incultes,
hi són posades per minvar el dol
d'un vianant, amb angoixes ocultes?

PROPÓSIT
D'avui ensá, que en començá, un nou dia
diré: «Senyor, quín és el meu camí»?
I la respoSta cercaré en la via
que veuré obrir-se tot davant de mí.
MERCÉ VILA.

LA ESCULPTURA CATALANA
cipi
a

Entre nosaltres, i fins al

moment

d'ara,

artística, per la manca de una
preparació i organització filosbfica, per la
manca de una estética, no ha sapigut com
pendre i no ha registrat encara ço que és
la crítica

la valor essencial i més alta de la riostra
Esculptura: la seva valor de integració, de
cultura, ço que ens fa cornptar-la, i definir
la ja com a Escola. I cada volta que hem
vist ser jutjada una manifestació i un as
pecte de aquesta Esculptura, hem vist sola
rnent glosar if conceptuar la seva valor

particular, l'aspecte individual, per?) mai
referir-la a aquesta significació genérica,
nacional;

a

aquest principi de Escola.

La crítica artística

catalana,

no té una

organització científica, no integra encara
la nostra cultura, ço éS, la valor nacional

catalana; mancada de una
sisternatització, mancada de una estética,—
element definidora—, tota la significació
de la construcció

que té adquirida i que suma dins la nostra
cultura catalana no és una valor per ella
formada, sinó obtinguda per una extensió
de cultura i de valors que l'han influída i de
terminada. La crítica artística no és una
valor de intervenció.
I és per aixb, per aquesta manca de
situació, de orgarntzació, que la nostra
Esculptura és mancada de una valora
ció crítica, que, en lloc de comptar-la i
xifrar-la en les valors individuals que la
constitueixen, situi i valori el seu concepte
en ço que forma i determina la seva unifi
cació, la seva valor de cultura, de civilit
zació; en ço que ens fa estimar-la i comp
tar-la com a Escola; essent aquest l'aspec
te que més ens interessa, i que mellor, i amb
més fonamentació i amb més precisió, deu
riem coneixer d'ella. Perqué aquesta conei
xensa, a l'hora que ens donaría una expli
cació i signíficaçió completa de la,valor de
la Esculptura nostra, ens donaría, també, la
fórmula de una verificació, la qual després,
tal volta, amb una provocació intel-ligent i
precisa de la seva repetició i de la seva ve
rificació, podría, en altres manifestacions,
traduir-se en un resultant de eficacia.
La crítica sois ha vist cbm l'obra de
'cada un deis nostres esculptors anava de
'finint-se i cbm aquesta definició era una

definicid mateixa.,
de

orientació,

de

sio-nificava

una

unificació

tendencia, un mateix prin

i

dir

una mateixa estética; ço que equival
cultura, Escola. Per?), sabent i consta
aix6, no ha sapigut veure el que era, i

tant
ço que

deterrninava aquesta orientació uni

ficada; constatada aquesta valor, no ha sa
pigut situar-la, no ha sapigut solucionar-la
un procés de causes, inscriure-la, i sois
ha sigut determinada i conceptuada, com a
valor única, la valor individual.
Ço que pot fer eficaç l'actuació crítica és
indicar i senyalar un camí de integració de
les arts dins un mateix principi.—Tota la
formació i collaboració social que forma i
integra la vida catalana és creació de cul
tura, de civilització. La crítica aixe) ho
ha vist, l'ambient li ha portat el ressó de
aquesta significació; peró no ha sapig-ut
després, per aquella manca de preParació
i organització, perqué no és basada i cons
truida sobre una estética, definir i establir
cbm aquesta unificació podía tenir una ve
rificació i solució definitiva en la nostra art.
En lloc de aetuar com acció directora en la
formació de l'art catalana, és intervinguda;
actúa, solament, a manera de registre.
I en aixó, i per aqu'esta causa, no ha fet
rnés que seguir, i senyalar, i registrar la
posició deis nostres artistes. Deis tres deis
nústres esculptors, qual obra es móu i és
produida dins la nostra estética del treball
i del joc, un sol d'ells,,N'Esteve Monegal,
té la conciencia, i posseeix la coneixensa,
que la nostra Esculptura representa un
acte de cultura i de integració, de Escola;
i estima i accepta aquesta valor, per sobre
de la valor individual.—Peró ni N'Enríe
Casanovas, ni En Josep Ciará no en tenen
la conciencia; no volen formular-la, i fins
tenen una resistencia en la no-consideració
d'aquesta valor individual de la seva obra.
Creuen que aquésta és un fet particular,
independent de una estética i de la fórmula
que la comprén, i que aquesta estética és
sols una justificació i una explicació d'aque
lla valor: no pas la seva determinant, no
pas la conduent a la resultant; sinó un fet
extern, una justificació creada per al re

dins

.

sultant de la producció esculptórica.
D'entre les nostres arts, és la Esculptu
ra la que de una manera més definida s'és
referida a una unitat perfeta, a una ve
rificació de eStética, de principi. Els nostres
pintors encara no han assolida áquesta
unitat, aquesta realització, i continuen en
labor personalíssima; no han depurat prou

la valor de la sevá obra,—jo diría
prou,—per a que la Pintura
Catalana assoleixi una unificació i una va
lor -de significació, de principi.—Peró els
nostres esculptors, ja juguen: per damunt
de tota altra significació, la seva obra la
comptem i xifrem en una formulació estéti
ca; aix?) és, un principi intel-ligeht, de in
tervenció, de pura arbitració informant la
llur producció.. Per sobre del resultant
munta i es manifesta un principi intel-li
gent, ço que és dir: la seva esculptura, fac
tor intelligent, senyala intervenció. I per
ço rnateix, per el que té de definició precisa,
és també, ja, valor impersonal: i tot el que
resta de la valor individual, ho suma com a
valor de principi, de integració a una esté
tica; aixó es, Escola.
Comptem ja les valors de la nostra Es
culptura, no per el que en ella pesen i es
manifesten les valors individuals, la força i
la significació personal, co que és purament
expressiu de la valor individual; sinó, altra
ment, per el que de depurada i definida es
manifesta la seva producció, en relació a la
valor de principi, de significació; ço és, de
integració i de suma, que és el que ens mani
festa la seva valor i grau de integració so
cial, catalana. No senyalem ja la seva va
lor sinó és comptant-hi aquest concepte de
encara

que

no

juguen

precisió i depuració, de suma, en referencia
a les definicions que senyala l'estética nos
tra.—I aquesta,, és-, per a la nostra Esculp
tura, tota la seva essencia i la seva valor.

significació fos fruit de Escola
decol-laboració, de mestratge, analitzant el
procés d'aquesta Escola, veient aquesta
Si aquesta

formació, coneixeríem i explicaríem

tota

la valor de la nostra Esculptura. Pero
aquesta suma no té en els postres esculp
tors una formació i integració paralela; té
una causa mateixa, peró
una formació particular

un

procés distint

i

per a cada un de
ells.—I per a coneixer i valorar justament
la obra de cada un deis nostres esculptors
dins d'aquesta unitát de principi, d'estética,
devem partir de les valors individuals
veure com elles s'enllacen amb la causa que
produeix i determina aquesta unificació i
suma dins de la nostra Esculptura.

Causa determinant?
Resoldre aquesta
part, és resoldre tota la qüestió; perqué
aixb ens resoldrá els seus dos aspec
tes. D'dna part, tot el procés de la formació
deis nostres esculptors i la seva verificació
de la valor individual a la valor social; i de
altra, la valor de la Esculptura Catalana
dins d'aquesta sig-nificació social, de civilti
zació, catalana, que nosaltres li estimem.
MARTÍ CASANOVAS.

LLETRES
EL GÉNESI
TRADUIT

PER

MN. FRED. CLASCAR

llibre suspirat. Estem fent una doma
nostre llengu.atge. Generós corser
adolescent, s'espolsa de damunt tot genet tí
mid. Ama el cavalcador aplomat, ágil, domi
nador amb la ciencia i amb l'esparó. I també
amb la seva bona mica de deseiximent, de follía.
Follía com a sal només, com a picant afirmació
de la seva suprema llibertat: amotllar la follía,
perqué també la follía és arbitrada sota la reg
na justa. Aixf és el llenguatge
d'aquesta versió
del Génesi. Aixó suspirávem de la seva gesta
ció llarga i nerviosa, i encara més que no se'ns
hi enganyavá el desig.
Una traducció directa deis textes sagrats és
una intolerable ordalía per les llengües atade
mitzades d'avui. Elles s'aveníen bé amb les
galaníes i ornamentacions llatines de la Biblia
Era

un

ímproba del

vulgata;

entre la

replasmació i l'original
segle d'or, dos se
gles d'or i tot, apart l'arrodoniment sonor
del
paragraf per les postilles de la crítica temore
hebreu

nova

s'interposava

un

ga. Aixó podía ser cómode, podía ser d'una re
verencia ultrada a una versió que duia la firma
d'un Pare detEsglesia, peró no era «una veri
table versió». La qual ha de dur 'corrent per
sota d'ella un sentit paral'lel al sentit de l'ori
ginal; no un sentit copiat, sinó un sentit «re
trobat», dins la llengua que verteix, si molt
convé en -elements que no són precisament
els mateixos, peró que responen a modalitats
de música, d'emmotllament d'idees que creen
aquella pararlela vida fluent que es cercava.
Peró aixó no nega que el llenguatge d'una ver
sió no sia senApre un llenguatge «adaptat»: no
es demana sinó la gracia,
aixó és, l'esforç
transparentant-se sota un vel de costum suau.
així la llengua que va a una traducció va a
una guerra de conquesta. Per una llenguanova,
doncs—ara la nostra,—les bones versions cons

titueixen, almenys almenys, una gimnástica
noble, feta en perill valorador de la gracia per
ensenyorir; representen, ben segur, el terrén
fértil de la seva futura expansió.

Ara, l'hebreu no és una llerigua exacta. Els
mots hi són lents i espaiosos, i es sostenen•els
uns amb els altres,dirfem com grossos
can
II

•

tals, ciclópiament. En canvi, cada mot té una
fesomía que mostra el seu llinatge en un relleu
vivent: així els mots venen a ser, sovint, una

segífint amb

succeeixen en un halé a cada instant com per
dut i recobrat per l'emoció arravatada i con
tinua en una música que no coneix els semitons,
en un acoloriment assolellat i cm, sense res de
gerdor oliosa. 1 per mi—pot-ser sia aixó una
sensació massa personal—música i color cedei
xett en l'hebreu a la sabor: una sabor molt es
peciada, o també una d'aquelles aromes que
es copcen més amb el tast que amb el nas.

Babilonia, Canaán, Egipte...

guisa de metáfores que se'n segueix, de bell
entuvi de sentir-los, la génesi i la'evolució. I es

Cap d'aquestes característiques no manca en
la versió que Mn. Fred. Ciascar ens ha donat
del Génesi, on elles són més pures. Comptava
amb una llengua en estat de plasmació. N'ha
fet el que fóra impossible si ja l'expressió ha
gués cristallitzat én la facilitat de la frase
sempre a punt. Corren traduccions' directes,
forea recqmanades com a fidels etc., on la clic•
ció bíblica és anada a parar en una mena
de narració de «Illustration pour familles».
Allí, el vastíssim «jo et cercaré un repós que
et sia bo» de Naomí, és convertiten un «je veux
te chercher une position oú tu sois heureuse»;
per una error de... diríem de-tast (al cap i a la
fi Panel- del mot «posició» és la mateixa del
«repós» hebraic, peró...) la immortal tendror de
esposa, la humil sotmissió dé Rut als seus des
tins inconeguts i excelsos, prenen els aires de
un vulgar acaserarnent burgés; 1 el «que cm
farás un requisit com me sab bo», ?l'Isaac a
Esaú, al dir-se «fais m'en un bou plat, selon
mon goftt» jo no sé de quina idea de baixa go
ludería senil amera aquesta severa cerimonia
—«ápet religiós, sacrificial, celebrat a la fase de
Jahvé»—de la benedicció del primogénit, que
fóra tany vigorós de l'arbre messiánic. Multi
plicaríem els exemples d'aquesta mistificació
innocent del sentit bíblic.
I encara aquest text ens el donaven encarca
rat per una divisió, ja inútil, en versets i capí
tols arbitraris, per una puntuació que.feia del
parlar deis patriarques, i de les dónes i els fills
i els servents llurs, un seguit de paraules cón
ques, una inacabable monotonía inbasso, con
tinua evocació de profuses barbes fiorides:
parlar de patriarques que es sentissin tothora
en funció de «patriarques bíblics». Mn. Clascar
ha fet l'estupenda troballa d'aplicar a una ver
sió les recents conclusions de la crítica. Ja no
pus l'infantívol fantasiar Moisés redactant el
Génesi «manu propria», repastant dins el seu
esperit les tradicions de les primerfes del món.,
per reduir-les a un cós d'historia nobilíssim. I
quan aixó repugnava a detalls prominents, a
més concedir, es concedíen certes interpola
•

cions... Ara ja s'accepta l'autoría de Moisés
com unas «direcció» i en alguns punts com una

«recopilació» sagrada

bles,

de

documents

venera

utilització del que podríem dir-ne
folklore israelita. I el nostre traductor, adés
vera

12

¦

un

ample esperit

els altres

crítics,

insinuant agudíssimes interpretacions
propies, destría les diverses narracions, Inés
exactament «rondalles», del text. Cadascuna
té el seu llenguatge, el seu aire, la seva «font»:
adés

I el

«pararlel»

el

trobava—un pas Tés—en les rondalles «nos
tres». I veusaquí el catalá com remunta per si
mateix ardidament i dolea a la, seva génesi:
veu's-el-aquí «elaborant-se» en la boca deis

patriarques, i 1' anem seguint com en el text
original seguim la elaboració de la llengua he
brea. Aquells patriarques són horaes com no
saltreS—més purs, és ciar—vull dir que «par
len com nosaltres» quan la nostra paraula és
viva: fan ironíes blanes, fan reticencies, fan
galaníes belles, ara fan plasentería, ara terri
blement maleeixen, ara solaliciten, ara gover
nen els criats, ara 'tenen conversa amb Jahvé.
Lluny encara de la saviesa labiríntica, de les
crineres esburifades de més endavant. Tot es
mou dins un aire seré: «era hora baixa, l'hora
de fer-hi cap les pouadores»; «s'estava ell, a la
calor del día, assegut a la porta de la tenda»...
aquesta benaurada versió d.estrueix ben segur
forea tópics de la «Retórica i Poética» escolar:
con
en el Génesi—com s'ha dit d'Homer—es
ten «coses terribles», sí, peró encara no es
conten «terriblement». 1 en la narració aixeri
da, tot-d'una el narrador,—per una peculiari
tat del verb hebreu, molt esva'it en la precisió
deis seus ternps—«sitúa» l'oient en la mateixa
estona que l'acció es compila: la narració es fa
aleshores tan «pintada» que es diría que sera
tint-la hom hi intervé:
un dia, al caient de la
tarda, que era eixit Isaac al camp a esbargir
se, aixeca els ulls, mira, i ja en veu camells
venir.» Cada paraula, creació d'un ritme, el
qual la fa perdurar en la ment i en els llavis
del poble; de vegades l'emoció es fa quasi li
túrgica, profética; aleshores elritme torna més
estricte, més colpidor: «Qui et maleirá, malek
sia!—Qui et beneirá, beneYt será»; «mes vindrá
que tu estrebarás—i el seu jou del teu coll es
batrás.» (Consideri's, per ampliar i esclarir
més aixó, el capítol «La Profecía», amb les se

:1

ves

notes).

Tot aixó suspirávem d'una traducció catalana
del Génesi, tot aix0 ens ha estat donat. A més
a més de l'enriquiment espiritual, un escorco
llament prodigiós, acieneadíssim, de la nostra
llengua: la seva indefinida potencialitat de for
mació de nous mots, la tasca de descristallit
zació anant al fons viu del proverbi, de la frase

feta, del fósil, la importació valent-se

—

si

no

.sempre del tot escrupulosament—de les lleis
que un dia presidiren el deseixir-se de la mare
llengua llatina.
Tot aixó per nosaltres: pels teólegs i exege
tes un fecund cabal de notes de les quals a
ells, i no a nosaltres, pertoca parlar.

CARLES RIBA.'

DIETARI ESPIRITUAL
tscola Superior deis Bells Oficis
El món

cia.—I,

marxa a

apte per a la direcció artística deis obradors i
manufactures d'art del nostre país. La seva

la victoria de la competen

entre totes les

competencies possibles,

cap nó té garantía tan sólida d'avenir cona
aquella doble que sia a la vegada manual í in
terlectual, que signifiqui habilitat de mans

unida
En

a

superioritat d'esperit.

un

moment del

segle XIX, pog-ué

sem

blar que el maquinistne i els seus progressos
acabaríen definitivament amb la tradició deis
bells oficis manuals, qué tanta de gloria ha
vi:en donat a afortanades ciutats i nacions, Per
altre costat, un pseudo-intellectualisme ofici
nesc i llibresc temptava les vocacions de la,
joventut am.b la fallaciosa esperanca de per
vindres de semi-oci i de senyoría...—Un gran
fracás moral i social ha seguit a l'itnperi
aquestes dues tendencies. El tnaquinisme ha

el pauperisme en els obrers ma
nUals. La tendencia pseudo-intellectual i bu
rocrática ha agravat considerablement la si
tuació en una altra mena de pauperisme.—
Mentrestant, els nostres ulls veuen ressucitar,
en tates- les nacions avaneades, els oficis de
art, i aquests ésser més estimats cada día, i
sos conreuadors col.locar-se en situació més
segura, independent i apreciada.
L'artisá
noble, l'artista dels oficis, constitueix ja avui
un deis tipus socials més selectes, i cada dia
anirá essent ho més.
Els ‘Poders públics no resten indiferents a
aquest moViment. Cada país n'ostra avui in
terés vivíssiin en, restaurar la seva superiori
tat en aquelles arts antigues que un dia li do
naren renorn i
riquesa i en rnantenir aquella
superioritat, acomodant les vt.,Ales tradicions a
les necessitats noves.—Tots hi volen ésser en
la rivalitat universal. Tots destinen a aixó
atenció preferent i sumes' considerables.,:–No
solament de marina de guerra viu la poixanea
d'un poble sino de tota taca de porcel-lana
perfecta que surt de la boca d'un forn.
A Catalunya tenim, en alg-uns bells oficis,
les tradicions més envejables, unides al més
lamentable present.—No podem confiar la res;
tauració d'aquelles a l'espontaneitat de l'inte
rés privat i de l'aprenentatge. Una intervenció
de l'acció pública és indispensable, és urgent,
si no volem rápiclament sucumbir.—Aprofitem
aquesta deturada del món, aquests dolorosos
dies de guerra, per procurar-nos aviat l'altura
necessaria a tí de competir demá amb tot el
món en els oficis de la pau.

augm.entat

—

OBJECTE

DE L'ESCOLA

L'objecte principal
DELS

de PESCOLA SUPERIOR
BELLS OFICIS és el de formar personal

missió principal és, en conseqüencia, la de do
nar als seus alumnes una educació suficient
Per presidir el fet constructiu, en el qual les
formes neixen i es determinen, per portar a

aquestes

a un

resultát estétic.

El criteri que determina aquesta ensenyan
ea, en la qual les técniques, en son aspecte
teóric i práctic, han de tenir una gran: prepon
derancia, és que l'art no deu ésser un element
agé a les formes conStructives al damunt de
les quals s'apliqui, com ha deixat entendre el
mot d'«arts aplicades» donat pels tractadistes
del segle passat; ni tampoc un fet anterior a
elles que els obligui a violentar la seva natura
lesa material i constructiva, sinó un element
acusador, caracteritzador d'aquestes formes,
posant aixis l'art en sa justa funció revelado
ra o

expressiva.

DIVISIÓ
CONEIXEMENTS

GENERAL DELS

QUE REBRÁ L'ALUMNE

Seguint. aquest propósit,

imrnediatament se
els coneixements que l'alumne deu
rá adquirir; coneixements que, un cop deter
minada la relació viva entre les formes cons
tructives i el resultat estétic, han de fer d'en
un element apte per dirigir un. obrador
en
aquests dos aspectes. Així és que, si per un
costat se l'ha de dotar de coneixences respecte
la naturalesa i lleis de construcció deis mate
rials i les maneres d'elaborar-lo, amb el segui
ci d'ein es i enginysque per aixó són necessaris,
tenint en compte aquesta naturalesa estudia
da, per l'altre se l'ha de proveir d'un sentit
estétic que tindrá el seu principal element de
desenrotllament en el dibuix, on se descobrei
xen les harmoníes de les coses, i en l'observa
ció d'aque.stes harmoníes a través de les for
mes d'art históriques, analitzant en elles les
causes que
les han produides, i la fundó de
conveniencia de *cada element constructiu al
resultat estétic alcaneat.
Aquests dos grupus d'ensenyanea, entre els
quals existeix una tanviva compenetració, han
de tenir un desenrotllament gradual i harmó
nic. L'administració d'ells ha de ser posada en
un ordre lógic de major a menor, de teoría a
práctica, de principi a resultat.
aixó, pa
rarlelament a les ensenyances fonamentals de
la preparació técnica, hi deu anar la prepara
ció fonamental artística o de representació de
apariencies. Unes i altres tenen el seu princi
pi teóric i la seva práctica. L'estudi de la na
turalesa deis materials i la seva aplicació a la
construcció trobará la práctica en el taller.
La geometría descriptiva i la perspectiva la

presenten

Per

trobarán en Paula de dibuix. L'educació esté
tica deurá ocupar un lloc intermedi entre amb
dós grupus, que l'un va dirigit al fet construc
tiu i l'altre a la seva representació.
DE DESCOLA

Aquesta educació produirá directors com
de les nostres industries, vers arqui
tectés de les arts que eis tra.ctadistes fins
ara han anomenat menors,
que projectarán
plerts

arnb seny,

produint

art estructural, per
la realitat económica i
mecánica amb qué s'han de produir les obres
que surten deis obradors de tan bells oficis,
avui decadents, després d'haver donat les
obres meravelloses que anomenen els antics
inventaris o que guarden els no.stres museus.
Anirá l'Escola a aquest renaixement deis
bells oficis, no sois fent un conservatori de les
arts sumptuaries que moren, sinó, i d'una ma
nera principal,
creant les formes propies de
l'art modern, més popular i assequible a tot
hom, queno s'ofenguidelcontacteambla máqui
na ni del régim de treball a qué obliguen els
moderns sistemes de producció.
Aixís,, en son conjunt, les nostres ensenyan
ces serán com un embelliment de les arts ma
nuals que's professen a l'Escola Elemental del
Treball o a les escoles de segón grau, que's

dir-ho

un

aixis, adaptat a

creant dins l'Universztat Industrial, o es
professen a l'Escola d'Enginyers lndustrials.
Per tal, ens serán propies aquelles ensenyan
van

Metall, amb l'Orfebrería,
el Ferre forjat, la Fundició; les Arts de la
fiustería amb les grans Construccions i els
Amoblaments i la Talla que n'és complement;
les Arts de la Terra, amb la Gerrería, la Ce
rámica de revestiments, els Vidres i les Vi
drieres de color i els Esmalts; les Arts del Tei
xit, amb el Brodat, la Tapicería, les Puntes,
etc.; la jardinería, amb les seves petites cons
truccions exornatives, en la qual hi tenen part
els oficis de la fusta, de la pedra i de la fundi
ció; les Arts del Cuiro, amb la restauració del
guadamacil, l'Enquadernació, que'ns obrirá la
porta a una ensenyanca de les Arts de l'Im
ces, de les Arts del

premta.
Cal recordar nos que, des de< mitjans del°
segle passat Ans a 'ben aprop del moment ac
tual, s'ha fet, seguint un criteri estétic gene

l'Europa,

lamentable distinció,

ral

a

no

de naturaleses, sinó de categoríes, entre

tota

una

les arts lliures de la técnica i els

oficis,

i

res

ponent a aquesta distinció, l'ensenyanca deis
bells oficis ha estat, no una ensenyanca propia
ells, sinó la reducció de les que eren dona
des als artistes.
Abans, un tal criteri venía motivat per un
retraiment deis vers artistes en el treball deis
oficis. La gent que s'hi dedicava, salvant de
excepcions que no podíen modificar els siste
mes, eren els obrers humils, els petits indus
trials. L'ensenyanca, administrada com era,

responía, doncs,

a la realitat, i fins ara hi ha
respost; fins que Ponada del prerrafaelisme
anglés i del novíssim moviment germánic ha

dut entre nosaltres la noció de I'impórtancia
artística deis bells oficis, fent sentir la neces
sitat de la reforma de l'ensenyanca, que cada
dia amb més vehemencia reclama una joven
tut artística que vol entregar-se a, la labor
deis oficis d'art.
Responent a aquesta realitat nova, s'és pen
sat en organitzar, dones, d'una manera apro
piada, aquestes ensenyances. Ço que en prin
cipi no era més que una extensió de les en
senyances d'imitació de formes, per a ús deis
artisans, se convertía en Pensenyanca com
plexa de la creació de formes.
Deixem, almenys per a la seva fundació im
mediata, les Arts sumptuaries mortes, que po
den tenir, com a Roma en el «Spedale S. Mi
chele»; un redós equivalent en la nostra Casa
de Caritat, fent-ne el que són a París les Ma
nufactures nacionals, o les Escoles de Blondes
a Bruserles, i que poden ésser objecte d'un

estudi especial.
Prescindim també en el nostre plan de les
industries que reben la seva ensenyalica en el
«Institut Catalá de les Arts del Llibre» les
quals, dedicades a Peducació professionai deis
obrers, podríen, més endavant, trobar en la
.nostra Escola una extensió. De moment, bo
será continuar ajudant Pesforc d'aquella be
nemérita institudó mitjancant una sub-Venció;
o bé col.laborar al perfeccionament de
l'Im
premta de la Casa de Caritat, que'S podría
convertir en impronta Nacional de Catalunya.

BRANQUES D'OFICIS QUE FLORIRÁN
DESCOLA
Quedaría aixís
les

el nostre

especialitats seg-üents:

projecte limitat

A

a

ARTS- DE LA TERRA
ARTS DE LA FUSTA
ARTS DEL METALL
ARTS DEL TEIXIT
ARTS DEL CUIRO

JARDINERÍA
ESCULPTURA

ARQUITECTÓNICA

L'ESCOLA 1 LA
VIDAS ARTIST1CO-INDUSTRIAL DEL PAÍS
Un altre punt d'especial interZ.s creiem ne
cessari anotar en el preámbul d'aquest pro
jecte, i que si no es refereix directament a les
ensenyances de l'Escola, toca al viu de Papli
cació d'aquestes, i al problema de la seva ex
pansió, que tants de beneficis pot reportar.
Ens referim a la relació de PESCOLA SUPERIOR
DELS BELLS OFICIS amb
la vida industrial i
artística del nostre país.

'

En primer lloc, perqué aquesta sia un fet,
cal dotar l'Escola d'un prestigi entre els in
dustrials constitufts en gremis i associacions
patronals, ja que aquests són els que, en da
rrer terme, han d'avaluar els certificats d'en
senyances que aquesta confereixi. A tal efec
te, creiem que deu donar-se'ls una intervenció.
Per ells l'Escola és feta, i ells són els qui han
de mantenir-la en comunicació constant amb
la realitat, fent que els coneixements que en
ella es donin i les aptituts que d'ella resultin,
tinguin una adaptació immediata en els tallers
i manufactures, perqué ben aviat se complei
xin els fins de regeneració deis bells oficis que
es proposa, i ofereixin un pervindre als estu
diants.
Alhora que un centre de preparacíó de per
sonal per a ,la vida industrial artística, l'Esco
LA SUPERIOR DELS BELLS OFICIS den constituir
se en laboratori on s'acullin totes les tempta
tives de progressos técnics; i a aquest objecte,
perseguint el qual hem vist sovint la ruYna de
industries que podíen ser honor del país, i que
al seu darrera sois han deixat la trista expe
riencia que manté els oficis en la rutina, la,
Escola déu posar a la disposició deis indus
trials els seus tallers, forns i laboratoris, per.
fer proves o millores en rofici respectiu, sem
pre que el sol'licitant d'aquests beneficis tingui
aptitut suficient per portar a cap els tréballs
que's proposa.

ja
plena força jovenívola

va

orientació.

quants elets;
cap

a una

viduals

ciplina,

i

no

un

és

una

poble que

rnateixa;

aspiració d'uns

avença en bloc
les nobles vigoríes indi

fonen totes en una liberalíssima -S
conciencia única presideix i dóna

una

sentit a aquest esforç harmónic i vivent,, anó
nim com el d'una host en batalla. La riostra
victoria será un esdevenidor integrament na
cional; la nostra amor i la nostra angunia, van
dret a les géneres futures; la nostra arma ade
quada, dones, ha de ser una PEDAGOGÍA.
Arreplegar el treball tan dispers deis mes
tres de la nostra terra, fer una suma d'entu
siasmes, avalorar dins l'obra comú el petit
gest, tan esperançador, del pedagog, peró que
es .malmerçaría en l'isolament; mantenir vi
vent davant les voluntats, l'ideal per assolir:
vetaquí una de les tasques encomanades al
Consell d'Investigació Pedagógica a la qual
aquést ha procurat romandre ben fidel, A ella
respón la fundació d'aquests QVADERNS D'ES
TVDL

Aixi al mestre, si mólt convé allunyat dels
focus de cultura, aquests visitadors li portarán
la bona nova de darreres adquisicions científi
ques, de novelles orientacions pedagógiques,
de novelles inquietuts ádhuc de reformes con
cernents a la seva carrera; els QVADERNS li fa
rán de guia en la seva labor, proporcionant-li
materies de treball que altrament li foren per
ventura de dur cercar; per fi, voldríen ser el
foment d'una amistat puríssima entre eis mes
comunitat d'amors i d'energíes.
QVADERNS D'ESTVDI una rica propie
tat oberta a tots els mestres de Catalunya.
sobre

és entrada en la se
i en la seva deliniti
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se

fi

Ja

és

tres aplegant-los en una classe organitzada
no tant sobre una comunitat d'interessos com

Els Quaderns d'Estudi
La cultura catalana
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CONCCUT1STAS

TODOS LOS
dan

sus

Conciertos

con

CUSSÓ
La mejor prueba

es

que

los PIAMOS

Sfha.
el

gran concertista

STEFANLM
desde Madrid, felicita a la Sociedad

CUSSÓ SFHA,

copiamos del diario

como

La Vanguardia l del día 19 de Diciembre:
a

A. raíz del éxito

enorme

obtenido por el gran

concertista STEFANIA1

los días 6 y 11 ,en

Teatro de la Zarzuela, de Madrid, la CLISSÓ SFHA ha recibido el siguiente testimonio:
Querido amigo Cussó: Me complazco en comunicarle el extraordinario gusto que me
proporcionado el conocer los pianos que V. fabrica y el haber podido tocarlos en pú
blico. El piano Cussó es un maravilloso instrumento. Es imposible obtenermeior delicadeza
ejecutando una pieza de Chopin ni mayor brillantez en una composición de Liszt, que con

el

a

el hermoso tono de un piano Cussó.
Al expresarle 'la verdadera admiración que por su instrumento siento y la inspiración
&que con el mismo tengo, saluda a V. muy sinceramente su muy atento s. s. q. b. s. m.
EMERIC VON STEFANIAL

Queda 'comprobado

que

los pianos

'CUSSÓ

SFHA

son

la

Pianos
mecánicos
Pianos
y
Reparaciones, cambios

mejor

Alquileres de pianos
pianos mecánicos

y

zos a

del

a

espa'fíOla

Pianos de lance

Afinaciones
Ventas al contado y

marca

Venta de rollos

pta.

de 65 y 88 notas

comodidad

comprador

precios de fábrica

a

Unico representante

en

Sabadell

y

Tarrasa
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