A~o XXXIII- N.o

778

Fundador:

BARCELONA,

1.0 E:SI-:Ro

1924

ROMO. I'. F.DUARDO ¡;I,.ANAS, SCH. P.

EJEMPLOS

Apunte de literatura comparada
-.Do hemos de rehusar el confrontar Iu dlferencias de uno a ot ro, porque los rasgos de &emeJanza en las mi:;·mas obras ruplaodezcan~-

PurrAIICO. l'idas paralclas

L

de algunas genéricas y pro1ijas consideraciones que callo, voy a ensayar ahora un somero cotcjo
entre la piadosa Marta de Tirso de Molina y el Tartufo de Molière que son sin duda, las dos mas altas encarnadones cscénicas del tipo de falso devota, tan frecucntado por
los escritores dc los siglos de oro de la literatura occidental.
U na y o tro coinciden en la simulación de un sentimien to
religiosa cxagcradamente ostensible. (Quiza. interese una aclaración a guisa dc nota marginal : la disimulación es, a mi modo dc ver, una actividad negativa, solamente encaminada a
<>cuitar algo, un hecho, una miseria, una ambición. La simulación, por el contrario, es una actividad constructiva, que pal'a completar aquélla, sc lc superpone, fingiendo un hecho inL EvA Do
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dió en Francia una abundante literatura moral, a la manera
dc La Bruyèrc, había de preferir los retratos psicológicos
concienzudos y acabados: caracteres de una pieza, pera agiles y geniales, sin embargo, y sin perder, como en el melodrama, folletín escénico, sus atributos de humanidad.
No es, por eso, aventurada suponer que procediera en sentida inversa, empezando por imaginar y delinear los caractcres (el hipócrita, el buen señor crédulo y ton to, la vie ja gruñona que nada encuentra bien, la fiel enamorada, el joven impetuosa, la dama ingeniosa y honesta y en fin, el hombre ccuanime sage et avec beaucoup d'esprit, a quien preferentcmente
se atribuyen las propias opiniones del autor); para acabar
luego poniénclolos en relación de contigüidacl, a fin de que
su contacto precipitara un argumento, que, aunque indispensable para la comcdia, sólo buscaba en segundo lugar. Tan contrarios proccdimientos habían de producit: necesariamente resultados distintos. A Tirso no le interesaba presentar un tipo
dc falso devota, sina un caso de falsa devoción; por eso, la
fingida y aparatosa piedad de Marta es ocasional, y esta únicamentc encaminada a facilitar un amor contrariada por las
pcrsonas y las circunstancias. Molière quiere en primer Iugar, trazar el retrato de Tartufo, y el argumento dc su camedia se limita a reconstruir el momento en que los trazos
morales dc aquél se muestran mas acusados y distintos.
Pera, a pesar de toda y aparte de la diferencia anecdútica
del asunto, sc siguc en estrecho paralelo la rclación dc semejanza. Tartufo y Marta tienen siempre un celo supérfluo, cxccsivo y agobiador, igual obstinada censura de la conducta
ajena, un mismo afan de hacer ruidosa y p6blica penitencia
por una falta nimia y una sagaz habilidad para vencer el obstaculo dc un momento difkil, cuando la duda apunta amcnazando disipar la crédula torpeza de los engañados. Aparcntcmentc, la scmcjanza sc acaba al llegar los desenlaces dc las
dos comedias. La hipocresia da a Marta la victoria y a Tartufo el castigo. Ray, sin embargo, en ellos un denominador
común : el cmpcño de Tirso y de Molière de demostrar que
Ja fuerza escondida del falso devota es humanamentc invencible, en el media propicio en que la hacen actuar. Marta se
casa y sc sale, por dccirlo llanamente, con la suya; y Tar-
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tufe no es desenmascarado, basta que ya puede poncr el ceño
duro y dictar 6rdenes como dueño y señor, porque su astucia
previsora, no olvidando el peligro, lo ha vencido a tiempo. En
llcgando a este punto, debi6 Molière detencrse en un indeciso
momenbo de perplejidad : dejar así el desenlace era olvidar
los canones de la comedia que exigen, para regocijo del buen
espectador, la definitiva derrota de los pcrsonajes odiosos;
variarlo equivalía a rebajar el relieve moral de la figura y
la fuerza de Tartufo; y en fin, buscar, como en última instaucia, la intervención divina para desenredar el enredo, hubicra
dcsconcertado en el ambiente de costumbres rcalistas dc la
comcdia. Para dar armónica solución a estas contrarias exigencias, idc6 Molière un arbitraria desenlace, que haciendo intervenir, en forma de imprevista truco teatral, la voluntad del
rey, inviertc nípidamente la situación difícil, y da una última
aureola de grandeza a la figura de Tartufo, cuando, para vcnct>rla, se hacc precisa tan alta autoridad.
La moraleja, lo que hoy llamaríamos con cierta impropicdad, la tesis de las dos comedias, es difercnte en cada una.
Vienc a decirnos la de Molière que no es oro todo lo que reluce, que el estrépito y el aparato son en la dcvoción como la
pedantería en la ciencia, y que al tropezar con uno de esos
que cjercitan la virtud con escandalo (perdóneseme la paradoja). no seni. imprudente dudar de su sinceridad y de su virtud . La moraleja de la comedia de Tirso, que no supo encontrar el timorata y asustadizo Alberto Lista, carece en realidad dc intención moral. Es en el copioso repertorio dc nuestra dramaturgia clasica una demostración casuista mas de
que los secretos designios del amor tiencn una fucrza irresistible, contra la que inútilmente se oponen obst:iculos y \'Oluntadcs. Mas perspícuos o mas populacheros nuestros autore!> cómicos del siglo !KVI que los franceses, no vieron la neccsidad de levantar una catedra en el esccnario, para seguir.
el consejo horaciana, y se limitaron, por lo general, a buscar
el aplauso del '·ulgo que paga, sin preocuparse demasiado de
que las enredadas peripecias de los personajes fuet·an a un
tiempo, para el público, ejemplo, espejo, guía y amonestación.
Juan ORTEGA. COSTA.

Breviaris de la raça

T

literatura investida d'una certa maturitat, baldament sigui primicera; qualsevol patrimoni literari
col-lectiu d'una relativa · solvència, compta amb
produccions fonamentals que inclouen els principis directrius de
la consciència nacional, i precisen les normes dirigents de l'activitat espiritual dels individus. I com a suprema font nodridora de les regles socials i d'alta civilitat, el guiatge de la
fe, l'eix religiós, informa llur contingut.
A Catalunya, aquests breyjaris de la raça no ens han pas
mancat. En som sòbriament rics. Llur multiplicitat els llevaria vàlua. Llur pobresa ens afebliria moralment. Per mercè
nostra i generositat divina, l'imperi del "seny" ens ha estat i
em és proverbialment propici, i això ens fa pervenir al punt
just d'aquesta riquesa interna.
Des de l'Eximeniç, ponderador de les virtuts de la terra,
fins els alliçonadors d'avui, ens ha llegut de tenir sortosament a prop veus assenyades que ens han ofert la perfeta plasmació del nostre organisme col-lectiu, i -suara- de la nostra
ànima renaixent.
oT A
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Es aquest un tresor i un bagatge inalienables i inexhauribles que sempre, i més quan altres manifestacions de l'esperit resten ofegades, convé meditar i enfondir silenciosament
i pensarosa, copsant-ne el perfum callat immarcessible, que
no d6na precisament lluentor a la pell, sin6 que filtrant-se
endin~ enrobusteix els òssos i amara de llum interior l'esguard.
El patrici enyorat Torras i Bages, ultra ésser tot ell doctrina ètico-social, va deixar-nos concretament un d'aquests anomenats breviaris -al dir d'un comentarista- en "La Tradici6 Catalana", apareguda a les primeries del seu apostolat.
Allà hi s6n esboçats els trets característics racials, sense negligir-hi la contemporaneïtat, a la qual fan referència alguns
capítols, d'un oportunisme que cal mirar situant-se en aquella època; i, com a exemple vivent i renovat, les cabdals figures nostrades, com a títol o executòria iHustre, hi s6n estudiades conscientment. La lliç6 d'aquesta obra i dels seus
complements no cal dir com ha esdevingut per'durable. Com
més el temps allunya el seu pas, més la seva recordança fulgura viva.
Un altre monument d'aquest istil ens ha fornit En Rucabado, qui per sort nostra ens aporta la valor única i envejable d'un moralista civil -fet de saba cristiana-, valent guaita dels temps i dels costums, qui rp.ultiplicant i transformant
l"expressi6 de son apostolat, sap adaptar-se alhora al tò dc
la pública conferència prosselitista i a l'elevat carnet intellectual. Son "Compendi d'educaci6 civil" és l'esmentada contribuci6 a la valo~aci6 ètica a què ens venim referint; dins
la simplicitat d'una enquesta, les lliçons de ciutadania assoleixen una severa suggesti6 assimiladora.
Però la més moderna i notable d'aquestes assenyalades
monjoies de la nostra psicologia col·lectiva, la constitueix la figura rellevant del P. Miquel d'Esplugues, el més vast i profund, culte i docte, potser, de tots ells; i sobre tot el més
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po~seïdor del veritable sentit intrínsec d'aquesta faisó d'estudis. La personalitat d'aquest escriptor és massissa i harmònica, seriosa i elegant, cristiana i franciscana. I -podríem
dir- eleva a categoria la quinta essència aristocràtica de l'inteHecte català d'avui.
Treballador constant i silent en el repòs conventual, de
tant en tant arriben al món de les idees els fruits assaonats del
seu pensament notabilíssim: adés confortants obres ascètiques, de madura pietat; adés pàgines definidores i alliçonadores, amb noble tò, del qual hem dit breviaris de la raça.
En dues obres, principalment, hi és acomplerta aquesta missió d'educació moral col·lectiva. Adés, en "Nostra Senyora de
la Mercè", hi feia un acabat estudi de la psicologia ètnico-religiosa de Catalunya, deduïda de l'història i de la contextura
social d'on és teixida la nostra ànima popular, situant-la, com
una escaient i feliç advocació, sota el nom i patr<>natge de la
Regina del seu Cap i Casal. En aquesta obra les dots de sociòleg i la basc cultural del P. Miquel d'Esplugues tenen un
ple desenrotllament. En ella traça la semblança nostrada,
amh mà experta -com abans havia estergit les d'una trilogia
de figures nostres preeminents-. A partir d'ella, per la valoració seriosa de la nostra terra, té aquest estudi una importància cabdal.
Però no s'ha acontentat l'autor de definir els trets de la
nostra psicologia patrimonial. Una volta dissenyada, ha tendit
a educar-la i a proporcionar-li dins una forma assenyada i en
certa manera simple el fonament d'una consciència religiosa,
a la qual ens sap tradicionalment addictes. I han sorgit els
quatre sòlids volums -a completar amb un apèndix d'altres
dos, encara- de glosses apologètiques de "El Pare Nostre".
No ens és abastable l'anàlisi del llibre, per sa vàlua i caràcter. Remarquem-ne, només, per acabar aquest::; esments,
el seu aspecte en ço que fa referència al present tema.
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Malgrat sa qualitat d'una maravellosa síntesi cristiana,
que fa esdevenir l'obra d'un interès universal, ella va adreçada
directament a fortificar l'esperit creient del nostre poble i a
plasmar-se eficientment el contingut balder, nodrinf-lo de
doctrina. No solament tot el llarg dels seus capítols sempre
el percaça d'aprop, sinó que les aHusions i referències concretes hi sovintegen, palesant la deliberada tonalitat nostrada
que d'ella traspua.
Dc la simplicitat del sèptuple enunciat de l'oració dominical, l'escriptor en treu eloqüentment, naturalment, de faisó
magistral i completa tota la fronda harmònica i sublim de la
ideologia cristiana. Així de la interpretació dreturera i clara
d'aquelles divines suggestions, com d'una llevor fecunda i rica, en pervé el cos vigorós i sant que constitueix l'edifici de
Ja nostra pietat.
Per això En Carner -en uns admirables articles a propòsit d'aquesta obra- desitjava veure'n nodrides totes les
ànimes cristianes de Catalunya. Per això el títol dc "Breviari
de raça" ]i era donat per En López-Picó "en el sentit mediterrani únic que la dita pot tenir". Així aquesta tetralogia esdevé un insuperable cor-onament dels nostres textes de lliçó
moral col-lectiva i la llum que faci noblement inteHigent el
faró dc la nostrada fe.
Caldria amar la companyia de tots aquests llibres i fer-ne
propi el substractum del contingut llur. Ells foren, ben segur,
els puntals de la nostra ànima social i de la nostra consciència pública que més sòlidament -per bé que amb menys estridència, i per tant ara amb més oportunitat- cimentarien la
nostra peculiar manera d'ésser i fonamentarien, junt amb
l'altesa i perfecció espiritual, els caires silents, interns, de callat i de major aguant, de la nostra fesomia personal com a
poble.
Octavi SAL"l'OB

La tècnica d'Auziàs March

S

dit que Auziàs March era elegant, cavallerívol, ell'
les seves coses; i això és ben cert. Una prova clara a
bastament ens la dóna els seus versos rares vegades
imperfets de forma i sempre harmoniosos i delicats com una
melodia suavfssima embriagadora, d'una dolcesa màxima.
Fixem-nos, si més no, en els seus estramps, en els quals e1
nostre gran clàssic vessà la seva ànima, aconseguint l'agermanament de la forma i el fons d'una manera inimitable. Veurem que mai la inspiració ofega la forma ni la forma la inspiració, perquè en Auziàs March fins la forma és inspirada. El
seu vers és profund i aquesta profunditat mateixa, essent
com és el fruit d'un geni, fa que la forma devingui pura, flúida i el ritme surti per si sol de l'ànima del poeta.
·HA

Fantasiant, amor a mi descobre

los grants secrets qu'als pus subtils amaga,
e mon jorn clar als homens es nit fosca
e visch d'açó que persones no tasten (1).

Quan canta l'amor i lloa les seves excel'lències) veiem er
ritme segur, sense vaciHacions, però joganer, com si dansés .
damunt la maravella del fons admirable. I quan asserenat~
(I)

Cants d'Amor. Stramp_
l$. I.
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la seva ànima parla del Creador, flueixen les
fóssin ungides de rou celestial.

ENEBO

paraul~s

com si

Pahor no sent que sobres laus me vença
loant aquell qui totes llengues loe,
guardant honor'aquell eternal esser
hon tota res en ell es pus perfeta.
Que sino es obrant quant pot natura,
ans he pahor que mon parlar no cumpla,
en publicar part de sa justa fama
tal com requer y'ls merits seus l'atracen (»¡.

Auziàs March, doncs, malgrat les influències <.le l'època
inicial en la qual vivia, és, a voltes, més perfet dc forma que
els nostres poetes d'avui. Canta i el seu cant és plé d'elegància tant en el fons com en la forma. Els seus versos són construïts sota els auspicis d'un Art pur i la forma és acurada.
.Sospesa les paraules i flueixen a la seva ploma privilegiada
les dc màxima harmonia i el seu geni fa que les seves construccions poètiques siguin fetes amb tots els sòns precisos,
,combinant els forts i els dèbils admirablement en tots els
temps del compàs poètic.
I encara fa més, molt més, demostrant-nos la seva exquisi·dn sensibilitat. Veu que la bona dicció no li permet dc construir diptongs amb vocals tònicament accentuades i no es
pren aquesta llicència poc recomanable. El seu esperit, la
seva elegància característica, li ho prohibeixen. I ell. fidel
abans dc tot, les exclueix sistemàticament en bé de l'Art
excels.
No solament m'ha romas en la pensa,
ans ho volgut en. les obres foranes.
Entcnch yo bé los mals qu'amor atraça
per qu'altres bens no sentí en ma vida (3).

En Auziàs March tenim, doncs, molt a aprendre, perquè
és una dèu riquíssima a la qual podem anar a omplir la nostra àmfora, amb la seguretat avençada de no haver fet el
caml debades. I qui sap si aquest apropament espiritual ens
durà una mica de la seva cavallerositat i de la seva elegància
i aconseguirem, per tant, infóndrc-la a 4l nostra Poesia renai.xent que aspira la perfecció suprema I
(2) Cants .\!orAls. S tramp >. I.
(3) Cants d'Amor. Stramrs lY.
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La pedagogía calasancia y el niño
1.• parle.- La cien cia pedagógica recibe toda s u fuerza y valor del analisis
psicoló~ico.

(Continuaci6n)

ROMA.-Algo mas sesudo el pueblo ébrio del endiosamicnto de la razón, aquél que encauzara las corrientes cenagosas
de las pasiones y \'eleidades humanas hacia el amplio y dilatada mar de la unidad y del derecho, no podía menos que
dejar impresas las hucllas dc su genio en la labor educativa.
Múltiples fucron las tentativas de la:· raza soberana, llamada
por la Providcncia para dar al método pedagógico un carieter practico, porquc su distintiVP especial fué el practicismo
en todas sus empresas. En todas las aureas paginas de los
autores se dcscubrc una mismísima idea, revestida con los
mas diversos ropajcs. El espíritu domeñador, pero justo,
del Lacio; el ahna enamorada de la rectitud no hizo nunca
traición al principio de: buscar por los intrincados \'ericuetos
del egoismo y de la ruindad del corazón el sendera que conducc a la posesión dc la ley suma y al disfrute dc la fe natural en la rectitud dc los principios universales y abstractos
que todos llcvamos como grabado en el fuero de la conciencia.
Por csto Roma no se detuvo ante el aparato de una fue r za que subyuga .y coarta la libertad del fuero externo, mientras, en lo íntima del ser, se eleva la mas rotunda y enérgica
protesta contra el tirano que, en vano, pretende avasallarla
':( re~dirla. Por esto tampoco le sedujo el muelle y regalado
mfluJO de la Grecia de Pericles y su afeminado sentimcnta-
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y a los discípulos les repite que: «se persuadan de como
sus preceptores son verdaderos padres, no del cuerpo sino
de la mente, pues este respeto filial ayudara, en gran manera, al estudio» .
¿ No es és ta la doctrina del Res peto y de la Autoridad de
que venimos hablando ? Aparentemente, sL Sin embargo, no
encierra la totalidad absoluta y real de nuestra aseveración
acerca de los medios integrales de la educación. Mucho se
encuentra en la afirmación del Maestro de los biznietos de
Vespasiano, pero no se olvide, al mismo tiempo, que es sólo
el desideraturn dc un alma que no cree en el mas alia, aun
cuando lo afirme con sus palabras; que es el anhelo de un
espíritu todavfa no regenerado por el tavacrurn regenerationis.
Si la mucrte es el limite for.zoso de la actividad humana, y
tras ella, en las rcgiones de ultra-tumba, nada hay dcfinido y
concreto, y sí el dominio de la fabula creada por imaginación
calenturienta; si el cesc de unas fuerzas temporales hallan,
micntras obran, su premio en el goce íntimo del cumplimiento
«del dcber por el deber », si al individuo impórtale un comino que el nauta del Aqueronte le aguarde en las tétricas
playas de la muerte ... ; sí, mil veces sí, con tales antccedentes, ¿qué valor positivo tiene toda la doctrina sustentada por
la filosofía dc una Roma frívola, veleidosa y camal, desconocedora dc la solución del problema mas culminante, cual sea
el fin del hombre ? ... Esa Autoridad y Respeto, de que tan to
se alardea, rcfiérense solamente al ordenamiento de una vida
transitaria y fala.z . 1 Bellos ensueños, pero faltos de consistencia I
He ahí, por qué la Pedagogía de la razón se contenta con
andar por caminos muy trillados y conocidos. Pretendc prescindir y no parar mientes en las ramas para bucear en lo
sustancial, y, cuando llega a sentirlo, entonces por una contradicción incomprensible, sólo se aferra a la realidad incontrovertible del fcnomenalismo de los hechos y niega la existencia del «substratum» de tales hechos . 1 Donosa manera
de tirar por la borda la dignidad humana I
F~amante exposición del sofisma sintetizado en las palabras
graflcas dc «post hoc, ergo propter hoc» .

.Adolfo BOGEB.. Sch. P .
(ContlnuorJ),
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reveladora del seu virtuosisme, treu quant material necessita per a
l'exercici del seu art: disposa ordenadament els diversos utensilis i s'entrega dalitosa al sublim quefer de la pintura.
Apenes l'artista començ~ a treballar s'apleguen al seu entorn
bon nombre de badocs. Es interessanússim sentir-los emetre un
criteri que ningú els hi ha demanat: tots es constitueixen en jutjadors de !"obra que contemplen: tots hi entenen: tots són artistes; emprò, no és pas menys interessant l'opinió que de tots ne
forma aquell qui observa als observadors.
Cal afirmar, imparcialment enraonant, que, cap pintor, esculptor
o artista que fós. acabaria ni una sola de les seves obres si, per
un moment, escoltés el parer dels gratuïts comentaristes. Afortunadament. llurs paraules passen desapercebudes per a l'executor
d'art que va fent la seva feina prescindint, en absolut, de les expontànies critiques.
Més, deixém de banda aqueixes consideracions de caràcter general i limilcm-nos a la pintora de referència. Diguem-ne quelcom
d'ella que potser la concixerém millor.
Ço que més la caracteritza és l'especial serietat que té per a tothom, cosa la qual contribueix, sens dubte, a fer méS patene el grau
de la seva bellesa, ultra revelar el més capdal coneixement de la
dignitat d'una dona.
Per a fer-se simpàtic en aquest món, i fíxint-s'hi les dones principalment, no hi cap necessitat de somriure freqüentment ni molt
menys a cada instant com alguns creuen precís. Justiciés amb la
jovencell:~ que ens ocupa, hem de dir, no obstant, que devegades
sc li escapa el riure al respondre a les preguntes, enginyoses
quasi sempre. que li fan els aixerits escolanets; els quals, avituallats com quan ajuden les misses. no'n tenen prou amb posarse en
primer terme entre la badoca concurrència, gairebé davant dels mateixos pinzells, sino que tot sovint tenen quelcom que dir a la jove
pintora. Tampoc: ells poden passar sense formular un comentari.
Diuen l.7 séva igualment que els altres, però sempre en sentit antitètic al que rcgulannent solen fer-ho els set-ciències de l'art que no'l
senten per altre cosa que per a criticar-lo.
Ben digne d'esment és el zèl que, a la més petita oportunitat,
aquells infantons de sotana i roquet palesen envers la fins ara innominada artista. Mantes vegades s'han abarallat per a veure qui
podria ag;¡far dc terra un pinzell caigut i entregar-lo a Ja pintora.
Quan aixó succeeix, a la \'eu de zïngui del que l'ha arreplegat, con-
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.testa aquella amb paraules tant amoroses com aquestes: gracies,

maco.
De mica en mica els escolanets s'han anat convertint en una es- •
pècie de secretaris de la jovencella: ells són, cada dia, qui li paren
.i desparen el caballet; ells curen de netejar-li els pinzellis; ells
li serven a diari la caixa de pintures; en fí, ells coneixen ja molt
.a la per tots admirada. En entregar-li quelcom ja no li diuen tingui
a seques: ella els digué son nom i ara, en parlar-li, li diuen b
senyoreta Maria.
Amb semblant sol·licitud els escolanets conquereixen fàcilment
la més ferma simpatia de l'artista. Una veritable correspondència
d'afectes l'uneix amb ells i cada dia sent més la necessitat dc te•nir-l<¡?s aprop seu, mentre dura la sessió.
Si alguna vegada les atencions del temple ocupen a tots alhora,
defalleix l'esperit de la pinton i minva el seu dalit amb rapidesa.
En succeir aixó talment no sembla la mateixa: la que un minut
.abans realitzava maravelles; la que amb gran facilitat trasplantava a la tela els trets d'hermoses realitats; la que fruia, com
ningú, realitzant les seves obres, es veu de sobte envaída d'un~ fredor artistica extraordinària: ni interpreta, ni pinta, ni disfruta. Es
-que, per a la senyoreta María, escolanets i inspiració venen a ésser
com una mateixa cosa. · En absentar-se els primers, la segona
s'allunya. Per aixó, a l'entusiasme més viu el sebruei:<: la melangia
més depriment.
De la compenetració de l'artista amb els escolanets, serveixi
•d'exemple el següent cas:
Un jorn, quan la senyoreta Maria estava copiant un famós retaule d'un dels altars més vells del susdit Claustre, s'acostà a tafanejar
al grup de badocs, un home, l'aspecte del qual ben clar manifestava
que el seu caràcter devia estar plé d'excentricitats. L'especial manera d'anar vestit, la no menys especial de portar els cabells i l'estrany estil de la seva conversació, fàcilment donaven a compendre
que es tractava d'un tipo sumament extravagant.
Tots els del grup se'n adonaren d'ell i podria dir-se que, en mirar-lo, li prengueren la mida de cap a peus. No obstant, a la general extranyesa que la seva presència produf, respongué amb un
.Bon dia tothom que encara els dei.xà més admirats.
Tenfen les seves paraules marcat caràcter de fraternitat; pert1,
com que les havia proferit en un tó una mica fort i els havia donat
.una expressió massa despresa, eren, a la vegada, dc suficiència i
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d'atreviment. El mateix podíen ésser d'un ximplet, que d'un home
com cal. Emprò, fossin del qui fossin, els del grup' Jí respongueren
donant-li també el bon dia.
Molt prompte l'acabat d'arribar exterioritzà el juí que ü meresqué
el treball de la pintora. Malhauradament, no era de l'agrado d'ell.
Ço feu que, aviat, els del públic, a excepció dels escolanets, totalment identificats amb l'artista, li llevessin l'antipatia que, en un
principi, els inspirà.
Fins aquí, les crítiques no havien estat altre cosa que un xiuxiu més o menys di~simulat; en mig de tot, els desavagats criticons
tenien la delicadesa de no ésser gaire vogaderes en manifestar
llurs apreciacions; però, d'ençà que aquell individu exposà tant
clarament, el seu criteri oposat a l'obra de la senyoreta Maria,
com si les seves paraules tinguessin certament la importància d'una
sentència suprema, el reventament de l'àrtista no pogué ser més
general.
A que venía, per part de tots, semblant atropeU?, és que, realment, la senyoreta Maria no sabia pintar ?
Vegem-ho en poques paraules.
Aquell personatge que, en parlar, demostrava posseir qualques
<:oneixements sobre pintura i que, en criticar la que tenia davant,
aduia raonaments de caràcter més bàsic que els demés; que usava
termes propis dels artis,tes i que parlava amb la seguretat amb quê
solen fer-ho els mestres en disertar sobre llur especialitat, era,
efectivament, un artista ?
Ho hauria estat si l'art i els homes no s'haguessin juramentat
per a que mai arribés a ésser-ho. Era un somniador, si, més
somniava l'impossible. Es creia un ser superior no comprés • per
ningú i era tot el contrari: un vulgaríssim pintor... un artista
dels de la pila més grossa ... un fracassat, diguem-ho clar, i això
sabudfssún és que equival a reventador d'ofici, tant artística com
generalment parlant.
Aquest individu semblava talment el cap-de-colla de tota aquella
gent dcsavagad01 que voltava a la pintora; per a ell no hi havia
res ben fet: quan les Unies no eren prou fines, el colorit era massa
,.¡u o les proporcions fora de mida; tot era defectuós, res valia
res. Quanta gent hi ha-deia emfàticament-que, sense més ni més.
es pensen ésser artistes. Més. no senyors: a l'art s'hi ha d'haver
nascut, no és una r.osa que (.."S compri. (Inconscientment parla,·a
per ell).
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Aqueixes paraules i altres per l'estil, obtingueren ràpidament
l'aprovació dels demés badocs: tipus als quals no se'ls pot dir" fracassats perquè mai s'han dedicat a res, però que parlen de' tot corn
si res els hi fós desconegut; gent que per tota ocupaci1) tenen la
de matar les hores; que no ban d'atendre mai a la satisfacció de
cap virtud, ni mai han de donar compliment a l'exigència dc cap
vici; que tenen per lema el fer temps i que temps fan. realment,
anant d'un terna a l'altre; esperits ignorants que, pensant-sc enlluernar de savis, passeigen pel món, amb ridícul despòtic. la seva
vergonyosa realitat.
Arribà a tant el cúmul d'improperis que els susdits omni-saberuts, fent chor a les blasifèmies d'aquell ensorrador del prè)xim,
llençaren contra l'obra de l'artista, que aqueixa resolgué donar
per finida la tasca d'aquell dia.
Ben bé li mancava encara més d'una hora per a portar a terme
la feina començada; més, era tant el que havia sofert sentint els
atacs injustos que l'enveja i la poca solta, en societat, li havien
dirigit, que no es considerà amb suficient fortalesa per a resistir,
per més temps semblants ultratges, més feridors per a ella que portava una carrera artística brillant de debó ; tant, que, si hagués
volgut, hauria pogut tapar totes aquelles boques, que tant bé
sabíeu ofèndre-la, amb no més ensenya'ls-hi la sèrie de premis
i diplomes honrosament guanyats en mantes oposicions i concllrsos; calia no més que els digués qué, persones de reconeguda capacitat artística eren d'opinió totalment oposada a la sostinguda per
ells; podia dir-los-hi més: que els treballs que aleshores realitzava
eren conseqüencia d'una pensió atorgada per important Corporació
Oficial. que l'elegí entre doscents; més encara: que entre aqueixos
doscents, hi havia molts mestres ... i que, malgrat això, en seleccionar, fou triada ella. Però, no obstant tant nombrosa varietat de raons
a favor seu, la senyoreta Maria romangllé en silenci i es limità a
deixar inacabada la seva feina.
Era, certament, molt abans de l'hora ordinària de plegar que
assenyalaven, sempre, els batecs d'una campana tocant a missa
major; precisament els mateixos escolanets estaven encarregats de
donar aital avfs i no cal dir l'enuig amb que realitzaven aquella
feina, significadora del ff de l'altra que els era tant plaent.
En veure la determinació que la senyoreta Maria havia prés, de
no continuar treballant, les cares d'aquells infants s'ompliren dc
tristor; ells no haurien volgut que la sessió d'aquell dia f6s més
curta que les altres i com que, per altra banda, les seves imagina-
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clons no arribaven a capir el Yeritable motiu d'aquella resolució,
tots s'esforçaren en fer observar a la seva admirada, la poca ~stona
que portava treballant i la molta que mancava encara por a la missa
major.
Mes, debades tractaren de que aquella perllongués el seu treball.
No obstant, els prometé que l'endemà plegaria més tart. I desitjant
ésser ja al dia següent, fou com els escolanets es dedicaren, si bé
amb recança ben visible, a aconduir, com temen per costum, els utensilis dc l'artista.
Com s'ba vist, els motivants del succeït havien assolit un !:xit gran.
Aquell detcrnúni, que tant contrarià als petits amiguets de la senyoreta Maria, produí, als seus causants, un efecte totalment distint.
Mentre aquells es dolíen del cas volent-ne inquirir els motíus, aqudxos exterioritzaven llur satisfacció. rient i proferint paraules inconvenients. D'expressions ofensives per demés, en llençaren un seguit.
De frases com aquesta, «Per fer el que fa val més que plegui», en
digueren una rècula. Cosa gens extranya atés que aquells mancats
dc cultura ho eren també d'educació.
Davant tant greus insults la senyoreta Maria, que bones proves
havia donat dc la seva paciència extraordinària, no pogué resistir
mé;; i una llàgrima, continguda feia estona, rodolà, acceleradament,
per la seva cara enrogida.
Tots ho vcgeren.
del públic exclamà:
paraules, franc."'ment
veu que digué: <·No

Hi hagué un moment de silenci. Després. un
«N'hem fet un grà massa: ¡plora ... ! » Aitals
compassives, obtingueren la seca resposta d'una
s'ha dit res que no fós».

En oir-sc aix6, una veu prima, però enèrgica i decidida, es teu
sentir per a dir-li al més culpable: «Perquè no ho fas tú tant que
xerres, <~h ? »
L'acudit dc l'infant motivà una rialla general d'ofesos i ofensors ... i com que els aparells de pintar n'eren ja servats, la senyoreta Maria es despedí dels seus amiguets allunyant-se, més trista que mai, dels cscolancls ... i de la Sèu ...

•*•
Quan esperem, il·lusionats, la realització d'una cosa, no fem més
que pensar amb ella. L'imaginem de dia i la somiem de nit:
sempre la tenim present. Fet és aquest, que el sentfm d'ençà que som
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al món. Ja de petitets, no ens mancaven idees encisadores, que ens

ensopissin de dia i ens desvetllessin a l'hora dc dormir.
Doncs bé: baix la influència d'una d'aqueixes idees, acabaven de
passar la nit mitja dotzena d'infants.
La superposició de llurs somnis hauria totalment anul·lat el somiat per cinc d'eUs. Tal foren de coincidents. Cosa natural, però,
tinguda en compte la coincidència de llurs pensaments a l'hora de
ficar-se al llit.
La reunió que havien celebrat a la Sagristfa de la Sèu, era la
seva dèria des feia gairebé vint-i-quatre hores. D'aquella reunió
n'havia sonit un acord de veritable importància; un acord que,
malgrat ésser concebut per les seves inteHigències infantils, no desmcrexia en res dels més sensats que podessin pcndrc persones ben
cultes i eminents.
L'esmentat acord, significava una sentència: la sentència aquesta,
implicava una condemna. Ells, imposadors del dstig, seríeu els
executors de la pena.
A mida que s'acostava rhora de la venjança, no era altre el seu
afany com pot compendre's, més freturosos estaven de portar-la
a cap. ¡Quin tip de riure que es farien I, ¡quina ràbia tindrien els
altres I
Era qüestió de dignitat i calia una reparació. Per altre banda.
el greuge havia estat massa gros per a contentar-se amb una senzilla
satisfacció que potser mai haurien rebut. Procedia un acte dc justícia i ells per sí sols, eren capaços de realitzar-lo.
Defensaven la causa de la veritat i per si el motiu f6s: poc per a
obtenir la victòria., posseíeu armes d'una eficàcia sens nom. ¡Com
les farien relluir I
Més, què passà? Primerament transcorregué una estona sense
que succds res. Era encara massa dejorn. Després passà el següent:
Continuava la senyoreta Maria la còpia interrompuda del famós
retaule, i, com si entre aquella sessió i la del dia abans no hi hagués
hagut interval de cap mena. hi havia també aprop d'ella la. sèrie de
savis que ja coneixem.
Una diferència, però, s'observava a la totalitat del grup. El nombre de secretàris figurava notablement escursat. Es limitava a un
solament: cas molt extrordinàri atés que, generalment, les necessi'tats del temple permetien la vacança, alhora, de tres o quatre d'ells
i que el més petit augment de feina representava l'ocupació de tots.
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Per això, amb més facilitat desapareLx.íen tots del costat de la pintora que no pas tots menos un.
No obstant, el cas present era un cas excepcional. No eren· atencions del Culte les que tenien ocupats als altres escolanets: precisament, aquell dia la feina monacal havia minvat una mica per trobarse absents alguns dels beneficiats.
La gran missió que estaven realitzant res tenia que v~ure, doncs,
amb els afers eclesiàstics. Permaneixien a l'aguait, amagats darrera una finestra farsida de vidres de colors, on el sen hi batía plenament, i esperaven la indicació que, d'un moment a l'altre, havia
de fer-los-hi el company d'abaLx.
D'ell depenia que els altres entressin en funcions. Arrivat el moment, els avisaria mitjanç>ant una senya convinguda. Fóra l'instant
en que deuria trencar-se el foc que alliberés a la senyoreta Maria
del rosec d'aquells malvats.
•
Tant els que esperaven l'ordre com el que havia de donar-la,
estaven frisosos de preseñciar els efectes de la seva maquinació.
El desig de contemplar la fugida dels seus enemics, confosos. i vençuts i dc demostrar-los-hi que, si ells eren bons per a fer que a la
seva admirada se li entelessin els ulls amb llàgrimes d'amargor,
no menys ho eren ells per a fer que la vista dels que aixi procedien,
s'alterés també amb cuissó ben 'fiblant, feia interminables, als nostres petits protagonistes, els pocs minuts que transcorregueren des
del començament de la sessió a l'indicació desitjada.
Era convingut que la senya es faría tan prompte els badocs realitzessin la primera desbarrada i, naturalment, trigà ben poca estona a veure's augmentada la llarga sèrie d'insults, capiguent-li al
disbarat en torn a més de l'honor d'ésser el primer que digueren
aquéll dia, el de figurar també com a tancador de la sèrie,• tota vegada que, llençar-sc l'agravi, girar-se d'esquena un infant i cOImençar l'atac, fou obra de comptats moments.
Cinc defensors de la senyoreta Maria: parapetats, com s'ha dit,
darrera d'un finestral, no cessaven d'adressar els seus trets cap a
tots i cada un dels contraris que, no vegent-hi de cap ull, els faltava
t<•tnps per a allunyar-se de la pintora sense poder descubrir l'enemic assediador; però, ¡qualsevol s'entretent tenint per segura una
nova ferida I 1 I menys encara d'aquelles armes que si bé no feien
c~1p mica de soroll, produíen uns llampecs veritablement mllucrnadors I
Nu durà l'atac tot ço que els atacants haurien desitjat: tal era de
formós l'espectacle de veure a aquella gent, plena d'ira, com fugia,
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sens ordre ni concert, de la persecució dels seus contraris; més,
fou tant eficaç el sistema seguit i tant radicals els seus efectes que,
en pocs segons, l'aclariment de l'enemic quedà realitzat dc la manera més absoluta.
Havien triomfat. Eren feliços.
Com ells ho era també la senyoreta Maria. Comprengué desseguida el joc ideat pels escolanets per tal de lliurar-la dels insensats
que la rodejaven i reia com mai havia rigut.
Però, si la senyoreta Maria no escatimà gens l'exteriorització dd
seu goig, menys l'escatimà l'infant que permanesqué vora d'ella durant tota la comedia. De panxó pot calificar-se el tip de riure que
es va fer. I res diguem del que es feren els altres que, amb les
seves rialles esclatants, despertaren l'intriga a mants fidels que sortiren precipitadament del temple.
Poden, doncs, repetirse les paraules d'abans: els motivants del
succeft havíen assolit un èxit gran.
Instants després volaven cap a l'artista els altres escolanets.
Anaven a rebre el premi d'unes paraules carinyoses, plenes d'amor
i d'agraïment i a ratificar-li a l'ensems tota la seva adhesió.
-Perquè heu sigut tant dolents?, els digué amorosa i riallera
la seva estimada.
-Perquè no hi tornin mai més. respongué el més decidit, Nosaltres no som dolents, ells si que ho són.
-Sí, es veritat, són molt dolents; però, perquè els hi feia-ho cas?
L'escolanet anava a respondre una cosa a la qual la senyoreta
Maria no hauria sabut que contestar, i aquella seguí dient:
-Sí, teníu raó: a mí també em molestaven.
-Veu com ho hem fet bé. Que tornin, que tornin, respongué l"escolanet. f dirigint-se als companys, exclamà : Sobre tot no perdeu
els mirallets. I a la senyoreta Maria: Jo també en tinc un, miri'l;
i li mostrà.
Era el més trempat de tots. Era també el més grandet.
Des d'aquell dia la nostra artista treballa sempre rodejada dels
seus amiguets formant un grup de delicadesa extraordinària. Aixl
ho reconegué també cert visitant de la Sèu, al recollir, dins d'una
Kodak, la impresi6 d'aquell conjunt.

Jesús SALVADOB. DE B.OVIB.A

Passat festes

A

Q u E s T ha sigut el mot d'ordre dels darrers dies de

l'any que hem finit. Passat festes, vol dir moltes
coses: per uns vol dir "Any nou vida nova", bons
propòsits per a l'esdevinidor. Per l'estudiant (poc estudiós,
barrilaire, tarambana, ço és estudiant legendari), vol dir:
obrir el llibre per primera volta, estrenar-lo i començar els
càlculs de possibles i probables, amb vistes als finals de
curs. Per al dependent: bons propòsits d'ésser puntual a la
oficina. Per al propietari donar començament a unes obres
d'urgent necessitat i que té promeses als seus estadants des
d'un parell d'anys enrera, de la darrera puja del lloguer. Per
a l'home ociós, buscar-se feina. Per a l'home pròdig, començar a fer guardiola. Per a l'home malallís començar el nou
règim, sense tenir present que amb aquestes coses hi ha que
anar amb compte. Es a dir tot és un seguit de bons propòsits
d'esmena, la meitat dels quals si es complíen, el món ja no
fóra el món: fóra una bassa d'oli. un Paradís Terrenal. Els
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advocats i els metges i tots els que es guanyen la vida amb les
misèries i desgràcies del pròxim, tindrien dc plegar.
Tot això és parlant de l'home de bona voluntat, que es fixa
ell meteix un termini breu per a començar una vida nova i
exemplar, ara figureu-vos el que sol esdevenir quan es tracta
de l'home trapella que abusa de la treva nadalenca per burlar-se de l'home que no fa mal i mal no pensa.
-Passat festes o bé, deixem passar les festes. No m'amaini ara. Ja us els arreglaré aquests papers tan enredats. Passem el Nadal tranquils que després ja en parlarem d'aquest
assumpte. Quines ganes teniu de passar un mal Nadal. Així
pensa l'home tranquil i fresc.
L'home de bona voluntat i d'ordre es presenta a casa del
trapella. -Déu vos guard. Venia per cobrar aquella factureta (l'home de bona voluntat ha emprat el mot factureta per
a restar importància a l'acte). -Què diu ara, li respon l'home
trapella. Si que em sap greu que vostè s'hagi molestat (l'home de bona voluntat fa un signe amb el cap de -No és molèstia). Amb aquests dies un no està per res. Balanç, inventari, farciment del gall, estrenes ... Res que no puc servir-lo.
Deixem-ho per a passat festes. Ara ja ho veu, no estic per
aquestes ñiñcrias i lots dos perdríem el temps i cal aprofitarlo. Nada. Deixem-ho per a Passat festes ...
I aquest éssent el' mot per avadir o ajornar mals de cap o
compliments de deures. L'home que us ve amb escuses semblants és com el que refusa l'assistir a una tertúlia d'amics,
per tal d'estalviar-se unes pessetes, amb una escusa mansoia
i mesquina d'ocupacions, malalties... i a la nit meteixa el
veureu tot empolainat i encarcarat dins d'un frac de línecs
correctíssirnes i lluïnt dos brillants solitaris ( soletat de dos
en companyia) damunt de la pitrera planxada, en un llotja del
nostre Liceu.
Aguilar de S.&.GA.RB..A.

La moral individual y social
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EP A s A ND o la Historia vemos, que no siempre el

individuo ha gozado de los rnismos privilegios 1 y
libcrtades de que ahora se le tienen naturalmente
adjudicados, como cosa inherente y desligable en él. ~ No
siempre el individuo ha gozado de la emancipación. En los
pueblos antiguos, sólo prevalecía la voluntad del señor o
jefc de familia, el cua1, tenía hajo sí, a la esposa. hijos y escla,·os e incluso disponía o podfa disponer de la vida de éstos. Pero aun existia, sobre todo, la égida de algún emperador,
triunvirato o legislación, la cual, sólo bada valer algunos derechos y libertades.
En la edad Media, la verdadera tiranía se ve encarnada en
el F eudalismo, el cual, merece los mas acerbos reprochcs.
Considerado intrínsccamente, es el Feudalismo, de caractcr
mas despótico que los tiempos antiguos, pues, en él, al vasallo,
no sc le reconocen sus derechos ni aunque brille en lo intelectual. Siempre sení tratado collliO vil sirviente del seiior.
Cosa contraria a los tiempos anteriores, en los cuales, podía el
ma:; ínfimo csclavo redimirse con sus solas fuerzas, cuales cran
la obediencia y principalmente la inteligencia.
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Y así venimos a los tiempos de la edad Moderna, en la cual,
aunque parece que en sus principios brille el Cristianismo,
emporio de armonía y concordia, pronto se apagó la llama
deleznable de la esperanza, que, entre el montón de insana
ceniza, había tcmerosa dejado ver sus anhclos. Sus nuevos
dcscubrimientos de tierras ignotas, fueron el zócalo en que
descansó un comercio de gente humana.
]\las no fué ésto solamente. El monarca quierc ser mas ab.soluto todavía, y el abandono del gobierno del país en manos
mcrccnarias dc amorales favoritos, empeoró mas aun la siluación, y la. opresión de los de la clase alta contra los dc la baja déjase sentir; las palabras evangélicas fueron olvidaclas,
cuando no clesgajadas sacrílegamente y ya sin orclen ni concicrlo, ya sin aquella conexión que implica en sí los sacrosanto.; y vencrandos principios de la religión Cristiana, csparci_
das, tlejadas a merced del viento.
Las re,·oluciones inglesa y francesa, no fucron mas que
el eco del grito de protesta lanzado por el pobre oprimido,
el cual, con ansias de sacudir el yugo déspota de la monarquia
como también la especie de oligarquía formada por la noblcza pudiente, se extralimitó de tal manera, tan exageradamonte que, mas que anhelos de libertad, fueron motivo de
dura crueldad hacia los antes opresores. Troca.ronse los papeles, aunque sin haber el aparente equilibrio que antcriormcntc cxistía.
Mas la exageración cundió pronto, y las teorías del anarquismo salieron a luz. En su consccuencia, la socicdad fué
concebida como mera reunión de indivíduos ; el Estado como resultada de un pacto individual, teniendo por fin, el biencstar dc los gobernados, y por función, garantir la seguridad y
clcjar el camino expedito a todos, para que pudieran lanzarse a
la prosecución de sus fines. A un Estado individualista, tenía
que corresponder una moral individualista. Nada de sacrificios, nada de privaciones. El individuo fué pensado como fin
dc sí mismo. El individuo, según ellos, no recibc nada de la
sociedad, no la necesita, esta fuera de ella.
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Contra esta corriente, no ya exagerada sino lo que es mas,
dcsprovista de razón, se alzó prepotente el sentimiento altruista dc la humanidad, y un mentís solemne fué lanzado
concicnzuda y \·alientemente, en el rostro malhadado dc los
indi\"idualistas.
La reflexión se abriü paso, y pensó que el individuo no
existe ni ha existido nunca fuera de la sociedad. Es ésta, cuyas son las rnanifestaciones de los individuos. Son éstos, los
que aportan cada uno su grano de arena para formar el crisol y funclir en él los mas elevados sentimientos.
El individuo corno tal, sólo puede pensarse en abstracto,
pues concretam:ente, en el mundo real, lo vemos, en rclación
con sus semejantes. A sí no puede valerse, necesita el adminiculo de sus sem:ejantes.
El individualismlo no puede pasar de ser una mera utopfa,
pue!:: el hombre no puede sobreponerse a los instintos, pasienes, scntimicntos, etc., que en él tengan mas bonda raigambre.
El individuo, en la sociedacl desarrolla toda su génesis, tanto física eo m'o moral y espiritual; no hace mas que tomar cosa:.; que las tiene gracias a la constancia y sacrificio dc sus
scmcjantcs.
Et resultada dc aquel mal entendiào individualismo ha sido
el Progrcso moderna, 'el cual, alzase poderoso, burléindose mefistofélicamentc de aquél. Para él no existen fronteras ni gente cxótica. Las nacionalidades no alcanzan a ser mas que una
dc las suclas del zapato enorme de ese ciclópeo gigante, y
las lcnguas sercs unicelulares a su lado. Todo lo avasalla, pudiendo sentar como principio general, el que valc nuis lo que
nacc en el corazón que lo que se engendra en la rncnte.
La tesis que hemos sostenido para rebatir a los indiddualistas, nos mucstra, como hemos expuesto, en qué consistc la
Moral social. Todas las generaciones han procurado dcjar, a
la~ que les siguen, un sella de perfección, mayor de todo
cuanto elias rccibicron de sus precedentes. El natural in:;tinto del hornbrc ha hccho que los pueblos no quedascn cstacionados. La civilización, ha guiada al hombrc a través dc
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lo_, tiempos, alentcindole en los momentos de vacilación y
manteniéndole valiente y firme en las grandes catastrofes
mundiales, para que no se resintiese y retrotrayese a los tiempos primitivos, resultando así baldíos los esfuerzos plausibles
de anteriores generaciones.
Por eso, es la sociedad un agregada de individuos, no sólo
de los existentes, sino de los pasados y venideros. He aquí la
moral entera y social. U na moral ve rosí mil debe aplicarse,
sí, al individuo, pero considerada como agregada de a!go del
cual no puede desligarse, y ese algo es la sociedad.
Cosa que el individualismo niega. La vera moral, según
ellos, debe aplicarse al individuo con miras y fines propios.
Pero ha habido escuela socialista, que ha llegada al extremo opuesto del diametro de sus contrarios. El individuo, diceu, de be olvidarse y • sacrificarse por el bien de s us semejan tes. La moral se aplicara a la sociedad en peso. Antes el
prójimo que el yo. A las palabras individualistas <<nada de
sacrificios, nada de privaciop.es » se contestan con es tas otras :
muchos sacrificios, muchas privaciones, con tal de procurar
el bienestar de nuestros semejantes.
El individuo ha de {;rearse a manera de personalidad propia inherente a la sociedad ; no confundido como manada de
ovejas, sino considerada como algo autónomo, pero que, para
su desarrollo, necesita de sus semejantes. Sólo así, es cuando
podra cumplir lo contraído con la sociedad, pues si llega a
abandonarse y cuidase, primera, de los otros, sucumbira sin
haber realizado, apenas, su ideaL
y cuando el hombre comprenda, mas y mas, cua! es su
misión en esta vida, y sepa sus obligaciones para c~n la sociedad de un modo mas perfecta, bendito sera ese día : el Progresa, abriéndose paso a través de la ignorancia y apasionamientos de los hombres, mostrara con claridad meridiana s us ·
sanas y 'fecundas doctrinas, y el mundo no sera, ya, cinco
partes, sino, una sola, donde reinaní la hombría mas sincera
y la fraternidad mas sublime.
l"rau.cisco de P. B.IBELLES BABB.ACHiliA

El Pare Lluís Rodés

A

Castellar del Vallès, després d'una malaltia de br~u
dt'senllaç, el 23 del proppassat desembre, entregà la seva
ànima al Creador, aquest inteHigent escolapi, admirat
de tots, que actualment exercia el càrrec ' dc Rector en el Col-legi
de les Escoles Pies d'aquella simpàtica vila.
Era el P. Rodés, escolapi de cor i esperit, mestre per vocació
ferventa i pregona i patriota entusiasta. Des d'infant, fou amarada la
seva ànima de les tres a'!lors més excelses que pot sentir rhome:
l'amor a la Sabiduria, a Déu i a la Pàtria.
S'hi rabejava quan podia ovirar l'espurneig de les primerenques
flamerades cienúfiques, religioses i patriòtiques deb ;,eus deixebles;
era tanta la ufana i el goig que n'havia en el seu esclat, que se'l
veia copsant i repetint aprés les frases que els infants, sos alumnes,
espontàniament llençaven plenes de la sentor i flaire del primer
lluc que tot just s'esbadellava: perxò era amic acèrrim dc la
màxima llibertat escolar; no podia sofrir la violcntaci6 del temperament, idiosincràcia, tremp i caràcter típic de qualcun alumne;
els volia naturals, espontanis, francs, oberts, nobles, nets de tot
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fingiment, com ho fou en tot temps ell i com ho són sempre els
innocents i no corcats encara; car així podia disfrutar d'aquells
acudits tan agradívols i d'aquells trets tan enginyosos del quals viu
amarada l'ànima infantívola.
Era tanta la benaurança al contemplar embadalit i escatir seriosament i escandallar fins al pregó, els plecs i rublecs tan fàcilment
esquinsadiços ·del cor jovincell, que passà dies i llustres i quasi la
vida entera, que difícilment pot assenyalar-se un moment que no
se l'admiri rodejat de nois, infants i joves; s'hi trobava tan a pler
en la seva companyia · que cap altra joia i gaudiment el
superava, de faisó tal que se'l veia mústic, pansit. capficat sense
ells; hi pensava, els desitjava, i quan els podia heure, els hi donava
feina per no veure-se'n privat; talment els enyorava i en llur
absència ... s'entristia i els cercava quan no els tenia i en tenint-los
els instruïa i educava bo i afalagant-los i aplanant-los-hi els destorbs
i clapes ombrincs que els oferien els secrets i misteris de les lletres
i nombres i llibres i ciències i arts. Ho feia amb aquelles sortides
tant clàssicament seves, amb aquelles imatges tan radiants i tan esclussivament rodesianes que com llampecs inteHectuals a l'c::>clatar sadollaven de claror refulgent les caòtiques intel·ligències estudiantesq~es que ben tost palesaven l'encís de la intel·Iecció amb
aquell somriure platxeriós que tant de grat salta dels llavis, qua11lla
impressió fotogràfica del desconegut ens descobreix dins l'avantcambra de l'esperit tota la seva realitat ben dibuixada. Era ocurrent,
aportí. i a voltes fins tan genial en les comparances i paral·lels que
ultra els deixebles també més d'un cop feia saltar la rialla (fideJl
imatge del subitani copsament del contrast paradoxal ben aplomat)
d'homes seriosos que escoltaven amb pler les seves atitllades i vibrantes narracions: talment com si al descarregar la pensa sa força
energètica damunt la imaginació abertament fogosa saltés un espurneig cromàtic i ricament iritzat que feia que qualsevol talent hi
entrelluqués el dibuix de la idea grafiada; fou poeta inspirat, ultra mestre zelosíssim, tan ·bellparler com fort sentimentalista. D'aquí
que sembrés a cada moment bona llevar tantost en el verger de
les penses com al jardf del cor de tots aquells als quals guiava mestrivolament.
Son mestratge fou dolç, suau, tranquil, serè, constant, pacient,
infatigable, fructffer i ubèrrim, car el seu entreteniment pedagògic
una volta sembrada la idea o el sentiment era estudiar fins on arri-
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bava la fidelitat del diseny forjat en la cambra del cen·ell de
oient i tallava i espurgava i regava i adobava els arrels i el teny
i el brancatge fins que cada llevor la seva flor i fruita pròpies donava. Enemic de coneLxements enterbolits i de sentiments torçats
no es cançava mai de desbrossar i aixercolar i endinsar nova sava,
nous raigs de llum ,per tal que la idea pròpia fos ben esbandida i
netament copsada: d'aquí li pervenia la màxima autoritat assolida
en tot lloc amb el fort prestigi de qui parla bé i clar i es fa entendre se11,1pre: per això entre els seus deixebles e.sdèvenia una sentència resolutòria aquell «El P. Rodés ho ha dit», a tall• del Roma
loquuw est, gosava d'una mena de infal-libilitat, tan connatural a
qui no enganya mai i raríssimes voltes dubta: tanta cm la claredat
i vidença del seu seny albirador i endinsaire: d'aquí derivava el
sentit pràctic de conseller prudent i discret amb que iHustrà mantes.
vegades els grans; d'aquí aquella certa recança amb què els vells
sovint deien amb tó de condol: «Hagués cregut al P. Rodós.; ja
m'ho deia quan anava a estudi»; com si talment amb la intuïció
amb què llegia les ànimes d'infants, els hagués profetitzat el seu
atzarós pervindre. A tall del cirurgià savi que ha trobat el secret de
guarir sense fer mal. a:d ell amb son enginy arrancava males habituds fins extrcurc'n Ics arrels sense que el pacient se'n dongués compte del dolor; és per això que tots els deixebles servaven tan grat
record i bona memòria dels temps passats a l'escola del P. Rodés,.
pcrqul. s'hi trobaven tan bé; perquè jamai la seva personalitat
ultra no ésser mal tractada, era dolçament gorida, manyagament educada i convenientment instruïda: per çò esdevingué tant popular el
P. Rodés. perquè era dc tothom estimat, ja que sempre, des de nois
a tots als qui conegué i instruí, a tots sens distinció dc rics i pobres a tots dc cor i en veritat ell primer estimava. Testimonis eloqücntíssims del fort i sentit amor que el poble li professava,
aquell «Solemníssim Homenatge» que li tributaren tots els estaments sabadellencs amb motiu del Centenari de la Instauració de
les Escoles Pics a Sabadell; aquelles processons de joves sabadellencs qut; acudiren a Castellar del Vallès per tal de testimoniar-/li
la seva gratitud i ensems trista recança de l'allunyament quan fou
nomenat Rector del Col-legi d'aquell poble: aqueNes llàgrimes
sinceres i fondament sentides amb què els seus deixebles sabadellencs que tingué fins el moment, mostraren la seva amor no volent
tornar al Col·Iegi perquè els hi havien prés el P. Rodés; l'home-
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natge que els seus alumnes tot just coneguts a Castellar espontàniament li oferiren després de mort, presentant-se al P. Director
boi dient-li infantívolament: «Pare, també nosaltres volem fer una
cosa pel P. Rodés»; acordaren acompanyar son fèretre amb atxes
abrandades per tal de fer més clarividents les despulles mortals
d'aquell son benaurat Mestre qui desvetllà en llurs enteniments les
primeres clarors de l'auba de la ciència; aquell acompanyament
nutridfssim de sabadellencs de totes les classes i posicions socials
que en nombre de més de cent acudiren a retre l'últim tribut d'amor
i simpatia al Mestre benvolgut i tristament plorat a l'hora de la
mort tan insospitada, boi aconduint-lo fins a sa darrera maisó;
cal remembrar també el testimoni no menys eloqüent que li retéren totes les forces vives de Castellar en l'hora luctuosa de son
enterrament, ja que totes elles axí volguéren palesar les esperances
oviracloses que concebiren de la creixença i cultura i progrés del
poble davant la puixança floreixent i el crèdit franc i ben obert durant la curtíssima estada entre ells d'aquell Mestre que ja tantes
mostres inequívoques havia donat de profit i avenç en tots els seus
deixebles castcllarencs que encara avui ploren la pèrdua del qui
en vida fou. i tants exemples els hi deixà, un ciutadà benemèrit,
un mestre d'esperit integre-religiós exemplar, patriota enarborat
i ardorós, un heroi que fins l'últim alè bo i sentint-se ferit i malalt, no es curà de la seva amenaçadora enfermetat per tal d'avençar
el jorn venturós de la Pàtria, afanyant-se a crear ciutadans intel·ligents, cristians i patriotes.
La sabiduria. la religió i el patriotisme, veu's aquí els tres amors
que empeltava amb gran afany a tots els seus deixebles per tal
que ell creia, que sols eixos tres amors podien fer-ne arrivar
ben rost els jorns de glòria i benaurança tan somniades. Quan
aquests . nois siguin homes savis i honrats i patriotes llavors floriran els llorers dc Catalunya; i ja que ell és entrat en el paradfs
d'eterna primavera, bo i teixint-li nosaltres aquí en la terra una corona de flors immortals, roses i roselles, al pregar per la glorificació de la seva ànima excelsa. diem-li que quan sigui al Cel
també em. ajudi fins que nostra Pàtria resti coberta de palmes i de
llors.

J. S. p,

M

SANTALÓ.-«Per l'estudi de Catalunya» .-Tallers gràfics <<El Autonomista» j Girona 1923.-Un volum en Sa
de 1 So pàgines.
En Miquel Santal6, Professor de la Normal qe 11estres a Girona i diputat de la Mancomunitat de Catalunya, acaba de publicar
aquest interessant llibre que omplena una necessitat fins avui descuidada i ·alhora constitueix un motiu d'honorament a l'activitat
infatigable del seu autor.
En L'\ literatura estrangera, i al costat dels versos i noveles que
interessen a les multituds i dels llibres d'especialitats en les coses
científiques, apareixen també i amb igual intensitat, un bell conjunt dc publicacions, d'estudis socials, polítics i geogràfics, que
són les pedres fermes en les quals es poden basar assenyats articles
periodístics, que tractin de les mateixes coses. Malhauradament,
entre no~altres, si bé són abundosos els e_ptudis de semblants qüestions, en revistes i periòdics, és escassa la contnbució aportada en
llibres d'algunes pàgines.
IQUEL

Per xò, trobem tan lloable l'esforç del Sr. Santaló, i el seu propòsit de prosseguir els estudis, que limita en aquest volum' a la' comarca del Gironès, a les altres terres de la nostra Pàtria.
Comença el llibre, per algunes generalitats essencials: la definició de la comarca, com una unitat territorial de naturalesa i estructura geològica molt semblants, determinada pels elements constituicnts-rcllcu, clima, vegetació, fauna i home-i de llur mútua
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reciprocitat, el detallat estudi dels elements que la constitueixen,
i el qüestionari (que compren 37 punts) de què es val per fixar bé
una comarca i els pobles que deu compendre. Enumera els llibres
i treballs que li han servit d'estudi i consulta, i adjunta una carta
geogràfica dc Catalunya. que compren trenta nou subdivisions comarcals, excloent Ribagorça, Andorra i Rosselló.
Entra després, al que denomina «Assaig Monogràfic» de la seva
comarca, El Gironès. Al fer-ho, deixa entreveure ja, la dificultositat que enclou semblant treball, en haver de consignar que d'altres
autors neguen la seva e:-..-istència. é~scnt-ne un dels darrers, Rovira
i Virgili, el qual en el volum I de la «Història Nacional dc Catalunya» afinna que Girona és la capital dc la velna comarca de La
Selva. Combat aquesta interpretació i afinna que sols pot ~sst~r
filla, de concedir una desmesurada importància a burocràtiques divisions dc l'l~stat o de l'Església i que cal fixar-se només en les
realitats de la natura.
Esmenta els Hmits del Gironès, la se,·a extensió de 7 50 km 2 • relleu. altimetria, clima. salts d'aigua, flora, fauna., paisatge, vida
econòmica, vida espiritual, etc.
La població del Gironès, segons dades del cens de 19 I o. és dc
44· soo habitants, corresponent-ne 78 per km'. Distribueix els habitants que corresponen a cada terme municipal i constata el fet
de què la màxima densitat de població és al plà, superior a soo
habitants per km2, mentre fora d'ell no, arriba a 37 i en segon
terme, la major disseminació a la muntanya, influint considerablement en el desenrotllo de la ·\'ida espiritual. Es encoratjador,
veure el fenòmen del creixement de població, arreu de la comarca,
l'índex mig del qual passa de 3' 5 o;o i Ics dades estadístiques posen
de relleu la major natalitat i la mínima mortalitat en els centres
agricoles i boscarols, on la vida és més sana i espontània. Així
mateix, la mínima natalitat i màxima mortalitat a Girona i a Salt,
eminentment industrials i on els treballadors viuen apilats en habitacions de males condicions higièniques; ultra aü:ò, a Salt, hom
constata un tifu); endèmic. que avui es combat amb eficàcia, mercès
a. la canalització d'aigües potables · que faltaven a aquella vila.
Altres dades inter~santíssimes aporta el llibre· que havem ressencionat, les quals no enumerem per evitar una extensió desmesurada a aquestes ratlles. El treball de M. Santaló, és mereixedor de
tota mena d 'elogis; ens cal felicitar al seu autor per la forma acabada amb què ha sapigut reexir-ne i devem pregar-li, prossegueixi
aquests estudis, que ens són tan imprescindibles.-R. c.
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«Cançons de Rem i de Veln» .Altés, impressor; Barcelona, 1923.- Un llibre en 4•1, 80 pàgs.
De sobres coneguts, els versos d'En Sagarra, no necessiten ésser
acompanyats dc paraules elogioses per ponderar llur vàlua, la simple anunciació és prou, per suggerir al lector que es' tracta' de cosa
bona. i per tant nosaltres deurem excusar-nos de fer-ho, per aquest
motiu.
«Cançons dc Rem i de Vela», expressen els misteris i passions
del mar, la marincrcta bruna de l"amor, els pescadors de surclls
i barats, les vinyes verdes i adormides, aquell vent que tot s'ho cmpassa i tot ho esborra, i aquella lluna, mestressa del mar i de les
vinyes, del cor i el pensament, vencedora de la barca i l'olivera,
que ha apabTfl.t el vent i ha aturat la feina marinera, que fà dir al
poeta:
f./ult(r ¡:dom, n~t~ti lot is per tu,
Amb fU!tltsla tnzm¡m1·la claredat,
osEP MARIA n¡,; SAGARRA.-

fa fúria de la mar guaita-la ft>sa;
ni tm arbre tJ· 111011, ni t4na t.rltdltla
tqJ is ptt Iu, 1/mw gt/om.

t¡11-t va ucampaulla teua ¡:oJJnfnda,
llm1,

Iols eh astres has mort i lras apaga/,
i el mar is fi com rma utla.

Refereix les belleses dc la vila marinera, la platja i la sorra
calenta, l'onada que esclata, l'amor apassionat, etc., és a dir. totes
aquclles impressions tan humanes, que reflexen el propi esperit
d'una manera formosa, inimitable. Expressa com agrada sentir la
sardana de lluny, des de la sorra:
l}ts de la pla(ja m'arriba ttqutsl so
agrttlol; ;¡ut sosprra i I t.mltcr ...
tm so t¡ll.tfa tpujo cm smh·mis;it,
gue em Josa tm a puntcr tlt ftlllt a la galta
i un /CISa a la nitw tma punta dc pm.

Eml't la musiea unctrn, suau,
garl'llinda ftr r aire mali,
ftr la vtla i rm¡:nma tlt6lau,
gru està a punt tlt rnqri.••

i en el Cant XXIII:
(.">uina CCisa mis 6dla, unti des del /ht
anades i rdngudts,
de l'mgua tld mar, tld mar a la nil,
í}uant l••la Its "''tJtiU són mudu.
aquest~s

Quina cosa mis !Nlla, fmi ri llit
vora la platja, arnorqsa...
Perdre d etmci.remtnt, jtrdre el stnlit,
Ja t•oltmtatbmjosa,
vora la dol{a platja de l'oblit...

Per acabar el seu darrer llibre de cançons, En Sagarra hi posa
dos petits poemes, «La balada de Luard. el Mariner» i «La balada
del Clavell Morenct >>. els quals no poden ésser més formosos. E ls
personatges descrits són dos tipus mariners ben notables, el darrer
un xavalet de dotze anys, és interpretat d'una manera deliciosa.
<<Cançons de Rem i de Vela» és un bell aplegament de versos
qu7 P!aurà també. al bon barceloní que deixà amb recança el seu
esnue1~ .a un poblet de la costa, el qual tornarà a viure aquelles
hores Joloses, amb tola la força i l'espiritualitat de què és capaç
un poeta com En Sagarra.-R. c.
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Parés.-En el tipic saló del carrer de
Petritxol hem tingut ocasió de contemplar la labor de dos
homes totalment oposats en quant es referebc a llur orientació artística. L'un d'ells és ja un gran astista és el nostre MirJ el dc la
pinzellada vibrant i aclaparadora, el de la visió ample i gran.
L'altre és En Bonnin, el de la pinzellada xica i que no ens aclapara,
el de la dsió apropiada a les aquareletes que són per fer bonic.
L'obra d'En Mir és de les que perduren, de les que no s'esvaiexen,
de les que queden com a mostra sòlida i positiva de l'art d'una
generació, ella és una manifestasió ben palesa del que segons el
nostre entendre deu ésser l'art, ço es : apoderar-sc de la naturalesa
d'una faisó tan subjectiva com es vulgui però procurant que no perdi
llur objectivitat, és a dir, que per més que s'interpreti segons el
sentir d'un, no per això perdi mai la vida, no resulti una cosa morta
o encarcarada ja que la vitalitat expresada en l'obra és del m~s
essencial perquè aquesta sigui entesa dels demés.
l semblants condicions les reuneixen les teles d'En Mir> elles no
poden ésser més inconfundibles, ni més personals i simples; però
no obstant, en totes elles, cal veure-hi la forma tan magistral com
s'hi manifesta la vida. Doneu ullada, per exemple, en aquell interior
de casa de pescadors i veureu que amb la matei.xa senzillesa amb
què sòlidament està construït es dóna l'idea de l'espai i de l'ambient
que respira aquella modesta llar, el virolat d'una cortina vermella
no impedeix que ens donem compte de llur situació allunyada, aquell
cove de peix de dcvant de tot, no ens distreu d'aquella claror esmortuïda que entra pel fons; si mireu aquell rccó d'església amb aquella
entonació tan freda veureu com vos semblarà que la unció i el baf
poc airejat dc l'hermita del poble d'on passeu l'estiu vos bé a la
memòria; i guaiteu aquelles escenes de platja especialment aquella de les entonacions gris-blavoses i veureu com desseguida vos
bé el record de la remor que fan les onades braves' i aquella mena
de cruixir que fa la sorra quan xucla l'aigua mentre aquesta s'en vol
entornar al mar. Les mateixes qualitats positives reuneixen les altres
teles dc l'exposició.
En una paraula En Mir aquesta vegada continúa éssent una personalitat de les que excel·leixen, de les que no solsament es poden
citar com a gloria de la pintura catalana, sinó també, de tota la
pintura del que va de segle.
Com ja dciem en començar, comparteix la sala amb en Mir,
En Francesc Bonnin. Fent la prèvia confessió dc que les aquarcl·les
d'aquest senyor. com a obres d'art, no ens agraden perquè le5 trobem massa cromades> massa poc fresques; hem d'assenyalar que el
seu autor donúna admirablement la tècnica i que en tota ella s'hi
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nota una delicadíssima pulcritud, i per si semblés estrany que malgrat reunir aquestes qualitats no ens agrada el treball del senyor
Bonnin, direm que mercès a aquesta detallada fragmentació, en
lloc de donar-nos la sensació de naturalesa que caldria, talment <'ns
fa creure que ens trobem davant d'una litografia, la qual cosa no
és pas ço que hom persegueix amb la pintura.
Sintetitzant, les aquarel·les d'En Bonnin tenen el defecte d'estar
massa bé tècnicament, a l'ensems que semblen força mancades
d'emoció.-P.

G

DALMAU.-Exposici6 inaugural.-E1 Sr. Dalmau, ha
deixat Ics seves galeries de la Portaferrisa per inaugurar-ne
unes altres de més grans i confortables al Passeig de Gràcia, deixant
pol-ser aquell ambient dc cova de conspiració d'artistes més o
menys revolucionaris que tenia el local , l'olor de florit dcll qual, ja
ens era tan familiar i que a voltes ens feia de saludable contraverí, en sortir dc veure coses (de vegades, tres coses), dc les que
per desgràcia s'exhibeixen massa sovint a ca'n Parés.
L'establiment del Passeig de Gràcia entenem que és un nou encert del senyor Dalmau, per la qual cosa el felicitem amb sinceritat.
En l'exposició inaugural. hi figuraven una gran nombre dc pintors i una gran varietat de tendències. Es veu que en la, selecció de
les obres, va presidir un criteri d'ampla amnistia per tothom a fi
de demostrar a bastament la inexistència de capelletes. Nosaltres,
tal ,·olta amb un criteri assats mas~a radical, no hauríem sigut tan
tolerants i hauríem suprimit algún lamentable cromo de xacolata
emmarcat que hi havia, fent contrast amb altres teles delicioses que
sortosament predominaven en quantitat i ja no cal dir que en qualitat.-Q.

E
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MERCADÉ.-Aquest exquisit artista, ha tingut a ca'n Dalmau, una munió de joies i pintures de la seva
exel·lcnt producció. En Mercadé és sobradament conegut per que
en fem la presentació . Sols direm que en aquesta exposició ens mostra delicioses joies d'una finesa i bon gust innegables. En els seus
braçalets, agulles, anells, etc., hom hi veu combinats l'or, el ¡)latf,
les perles i els esmalts d'una manera t:xquisida. Les joies d'En Mcrcadé en:; donen la impresió de meravelles extretes del fons del ma r 1
vora els llocs on viuen les sirenes en palaus de cristall. No hi ha
dubte que En i\1ercadé és un dels millors joiers de la nostra terra.
El Mcrcadé pintor, sempre ens ha interessat força. Les seves teles
són generalment d'una finor i suavitat de colorit i tenen un scn·cll
dc distinció que les fan molt agradables .-Q.
o
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NOTACIÓN MUSICAL.-En la juntn General corresponcliente al mes de Diciembre última. cc~ebrada por la Real Academia de Ciencias y Artes de nuestta ciudad, el distinguido Académico Dr. D. Tomas Escriche y Mieg expuso un nuevo sistema de
notación musical de que es autor.
Para representar la cliferente altura de las notas se emplea una
sola raya o monograma, con dos lineas adicionales, una superior y
otra inferior a ésta, lo cual da siete posiciones que corresponden a
las siete notas de la gama, de modo que la del medio o fa se halla
sobre dicho monograma, y son tangentes exteriormente a las dos
adicionales, el do a la inferior y a la de arriba el si.
La diferente altura de las gamas se señala por medio de los índices o, 1, 2 ... y - 1, - 2 ... a la izquierda dc los respecti vos monogramas. Basta. pues, aprender esas siete posiciones para saber leer
todas las no tas que se pueden ·encontrar escritas, en vez de unas ciento
sescnUJ que se necesitan usando el actual pentagrama con sus ocho
llaves.
Por lo que respecta al valor musical, tanto la duración de las notas como la de las pausas, se indican por longitudes a elias proporcionales, en sentida horizontal, señaladas por una escala o graduación (de trazo grueso como la de una corchea). situada mas arriba
o m.is abajo dc la linea de los monogramas, a la que van unidos
por rectas verticales los puntos indicadores de las notas. Las divisiones y subdivisiones de los compases sc indican naturalmentc,
con diversos signos mas o menos visibles. y las pausas quedan bien
cxpresadas por la interrupción de la Hnea grucsa que constituye la
escala indicadora del valor musical.
Felicitamos cordialmcnte a nuestro distinguido amigo el doctor
Escriche, que tan grato recuerdo dejó cuando tuvo a su cargo las
UEVA
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asignaturas de Física y Química del Instituta General y Técnico,
dando relevantes pruebas de su valer cientifico, y lo que es mas
raro en el profesorado oficial, de admirables cualidadcs pedagógicas, que hacen que aún después de muchos años de habei dejado
su catcdra, sirvan de texto sus obras, por las excelentes condiciones
pcdagógicas que reúnen, en Institutos, Seminarios eclesiasticos. Escuelas N orrnales y o tros cent ros doc en Ls.

A

cor mateix de la vella Hispània, hi han resonat les dolces
harmonies de la tenora, entonant aquella admirable obra,
aquell inspirat himne d'En Guimerà i d'En Morera. Una cobla
empordanesa al vestívol de la casa de la Vila de Madrid, anava
desgranant La Sa11ta Espüur. Les notes anaren saltant acompassadcs, d'aquells estridents instruments que es balancegen, tot donantsc aire i devotament eren tot seguit aplegades: per les oides d'un
aplec de catalans, alli residents anyoradissos de sa terra, i sabem
dc més de quatre, que anaven seguint tan bella canç6 i a llurs llavis, apuntava aquella lletra amb que el poeta hi posà tota la seva
ànima somniadora.
Tota la sardana és un cant d'amor. Tota ell.a és una afirmació.
Es una bella cançó de lloança a un recò de món que « Déu va
passar-hi en primav~ra i tot va florir al seu pas ... »-C. E.

e
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per un volgut company d'Acadèmia, varem tenir
el gust de visitar «l'Institut Masriera» on una dama de
per aUà l'any 6o, encisadora i bella, ens mostrà uns tapissos, de
la seva propietat, pertanyents als segles XIV i xv i d'autor desconegut. Maria Cristina, que així s'anomenava la dama romàntica,
encara va extremar la seva galanteria, fent que els personatges dels
seus tapissos prenguessin relleu, prenguessin vida i usant, naturalment de nostra parla, però tal com en aquell temps l'empraven
els nostres avis, ens descapdcllarcn un bell drama d'amor.
Els personatges d'aquesla farsa. estaven encarnats per l'incomparable i xiroia «Companyia Belluguet», donant una plasticitat
ben remarcable a tots els seus moviments, que alhora eren ben
naturals, com natural era, als seus llavis. aquell dolç parlar inspirat
amb textos d'En Ramon Llull. per un autor anònim, ben conegut
dc nostre amic Llu{s Masriera. ànima i fundador dels Belluguets.
Al sentir les harmonies d'aquell parlar suau i encantador. que
fou ~l llevat del nostre, pensavem amb el què dirien aquelles cmin_èncl~s empenyades amb que la nostra llengua és un producte
smtèuc, poca cosa més que el cel·lulòide, per exemple.-c. E.
ONVIDATS

-En la sessió privada del dia 1 de Desembre, l'acadèmic supernumerari En Francesc de P. Ribelles donà una interessant conferència sobre el tema « Concepto filosófico de lo innato » •
La discussió fou aplaçada per a la sessió següent, en la qual
feren ús de la paraula el Sr. Juli de Ferrer i el directQr de l'Acadèmia Rnd. P. Soler, portant ambdós idees noves i interessants,
al resum dc la susdita conferència.
-Els dies 22, 28 i 3 I fóren els designats per l'Abonament al
Teatre Català Romea, representant-se el primer dia «La marqueseta
que no sap que té» d'En J. Ma Folch i Torres; el segon, <<Les
joies de la Roser» d'En Federic Soler (Pitarra) i el tercer, «La
família dels Esteves», adaptació d'En Lluís Almerich i «La malvasia de Sitges», d'En F. de S. Vidal.
Podem dir que constituireu aquestes representacions un \'Critable
èxit, éssent digne de menció especial la selecta concurrència que va
assistir-hi.
-Com és consuètud de l'Acadèmia, la nit de Nadal va ésser
celebrada a la Capella del Col'legi de Ntra. Sra. de les Escoles
Píes la tradicional Missa del Gall, assistint-hi nombrosa i distingida concurrència.
Fou celebrant el director de l'Acadèmia Rnd. P. Josep Soler,
Sch. P ., el qual pronuncià en la segona missa una fervent plàtica
explicant la vinguda del Messíes per tal de remeiar els mals de
l'humanitat. Remarcà la importància d'aquest iet en les tradicions
dels pobles i en la vida familiar, acabant amb l'expliéació de la
vinguda de Jesús als nostres cors per mitjà de la Sagrada Comunió.
Després de la tercera missa va éss~r feta l'Adoració a Jesús
Infant.
-Durant el mes de Desembre els acadèmics numeraris senyors
Lluís Forcada i Antoni Ribelles han donat sengles conferències a
l'« Institut de Cultura i· Biblioteca Popular de la Dona», éssent
molt aplaudits i felicitats. El primer dissertà sobre «Los tribunales de comercio» i el segon, sobre «El sufragio femenino » ; ambdúes foren estenografiades per les alunmcs de l'Institut.
NÚMERO DE L.z.\ ACADEMIA CALASANCIA
HA P.ASSAT PER LA (;ENSURA MILITAR.
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