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De les reíais jornades 

i 

PER ventura ens resultaria molt agrada
ble que tingués aquí son allotjament 
d'habitut una Cort reial... — Mes això, 

aquest episodi, ab la consegüenta exacer
bació del Provincianisme!... 

Algunes coses que dèiem finides y ja en
terrades pera sempre sota els fonaments de 
la Ciutat, re-ixen en ocasions com aquesta, 
y — no diré qu'arribin a viure, — però fan 
son Sabbat als nostres ulls, y ens barren 
el pas. 

II 

Jo no he vist avui l 'entrada de D. Alfons 
XIII a Barcelona. El Rei ha arribat cap allà 
les nou del matí, y jo, d'ensà de les vuit, 
m'estava llegint dins la meva cambra.—La 
lectura, segons Lord Avebury, pot fer d'una 
llibreria un veritable Paradís, un jardí 
d'Edem, sense l'inconvenient de la poma; 
«perquè tot ho tenim obert, inclòs y espe
cialment el fruit de l 'Arbre de la Saviesa»... 
Llegint, ens es possible «viatjar al voltant 
de la terra ab el capità Cook o Darwin, ab 
Kingsley o Ruskin... Humboldt y Herschel 

ens emportaran lluny enllà, cap a les miste
rioses nebuloses... L'història s'allarga en
rera nostre, y la geologia ens farà recular 
milers d'anys abans de la creació de 
l'home»... 

M'estava, donchs, llegint, y mon llibre 
n'era un d'història, en volum editat ab 
luxe y ornat de les imatges més belles... A 
mida que jo anava avençant en el curs de 
ses pàgines, la meva imainació s'omplia 
de molt prestigioses figures y escenes del 
temps pretèrit. El text insinuava y preci
sava '1 grabat. Al girar tot full, cent 
noves criatures del recort venien a sumar-
se a les que, ab la més agradable animació, 
s'agitaven pels carrers y agoràs de la ciutat 
de mon ensomni. 

Quan dos quarts de nou han sonat al re
llotge, l 'emperador Carles V, en la narració 
de mon llibre, estava pròxim a arribar a la 
vila d'Anvers. Documentava aquest passat
ge una reproducció heliotípica del famós y 
artificiós quadro de Hans Makart, en que 's 
figura sumtuosament l'escena. — En un tu-
multe de pompes y esplendors, entre gar-
landes, flors, pells, gamfanons, armes, per la 
via estreta, plana d'una munió colorida, 
vora les finestres aont somriuen les més 
belles dames, en mitg de la cavalcada 
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triomfal, voltat de deeses perfectes, que 
porten els atributs de la magestat del poder 
y de la sabiduria, y de dones nues, sense 
més atribut que '1 de sa beutat, el jove 
Carles avença, magnífich, obrint els brassos 
vestits d'una glòria d'armini, de seda y de 
vellut... Arreu, roses y llorer plouen. Ban
deres onejantes y piques verticals poblen 
l'horitzò. Y un hom sospita que van a seguir 
aquells carros apoteòsichs, ab amorets de 
llet y rosa, barrejats a lleons y tigres, 
talment com eixien en les festes de la Roma 
de" Lleó X, segons les descripcions, tan ri
cament adjectivades, del Castiglione. 

No menor opulència va ser la de les festes 
d'Anvers quan l'ocasió que dich. Dins el 
text de mon llibre se 'n dona una verídica 
idea, ab detalls estractats dels documents 
que 's troben als Arxius de l'Acadèmia de 
Cirugia de la ciutat —la qual en molt va con
tribuir al costejament d'aquelles,— als del 
Palau municipal, y als del Gremi de 
Marxants de sederies. També 's repro
dueixen les descripcions fetes en llatí per 
Corneli Grafeus y pel gran artista Albert 
Durer. Corneli Grafeus parla ab detenció y 
complascència dels quadros vius, que s'ha
vien instalat a les portes de la ciutat, y en 
que prenien part unes noies molt agradables 
de veure, com el bon Corneli declara no 
haver-ne trobat d'altres. Durer, per la seva 
part, escriu a son amich Melanchton una 
detallada descripció d'aquèts quadros 
«qu'eren evidentment representacions de 
grupus mitològichs, en les quals figuraven 
hermoses noies, quasi del tot nues, car les 
cobria solament una molt lleugera glassa, 
de grandíssima transparència»... Afegeix, 
més lluny, que «el jove emperador no les ve 
honorar ab la més petita mirada»... però 
ell sovint s'hi acostava «de la més bona 
voluntat», tant pera escatir-ne 'Is argu
ments, com pera poder contemplar formes 
perfectes. «Com que jo soch pintor — con-
cloeix — vaig esguardar-les sense gaire es
crúpol». (Ego quia pictor aliquantiim irre-
verecundius circunspexi)... 

Al arribar la meva lectura a-n'aquesta 
part, m'han sobtat canonades y campa

nades... He comprès que D. Alfons XIII ja 
havia arribat a Barcelona, y qu'era massa 
tart pera anar a veure res de l'espectacle... 
— Y aqui teniu com aquest matí, en lloch 
de presenciar l'arribada d'un Rei viu, he 
presenciat la d'un Emperador mort, fa 
sigles. Haig de confessar que, pera aquesta 
volta, la substitució no m'ha desconsolat 
massa, massa. 

III 

Ocorreixen — ¡encara!—en el nostre viure 
ciutadà algunes contingències en que «l'in
tel·lectual* — ¡oh, la trista condició, alesho
res! — sent el seu esperit sense cap punt de 
contacte ab el dels rius de la multitut que 
baixen, tèrbols, pels carrers... Per això, re
novant certes formes de sociabilitat, un 
xich patològiques, que li van ser cares un 
jorn, y que ja judicava en ell quasi total
ment abolides, puja els cents graons que 
separen del carrer y de les seves coses, d'un 
«taller» amich, d'un d'aquells «tallers», 
típichs entre la nostra gent jovenívola, en 
que, entorn d'un pintor que trevalla, sense 
gaire glòria, s'ajunten cada dia uns 
companys de professió diversa y comunes 
aficions, també òrfens de glòria, pera exer
citar, ab espases d'objecció, ab bastons de 
sarcasme, ab florets d'ironia, el suprem 
esport d'esser intel·ligent. 

Hi puja, hi truca. Sent un ferm trepitg a 
l'interior que s'aproxima a la porta... (Els 
passos dels qui surten a obrir son sempre 
més forts y ressonats en els tallers, per 
guarnits que estiguin, qu'en els domicilis 
particulars, per desguarnits qu'estiguin). 
La porta se li obre; uns brassos fidels 
darrera d'ella... — Una petita desilusió; ab 
el temps transcorregut, ell s'havia fet certa 
idea de que això era més gran, y menys 
pobre... — No importa: el fum del tabach 
que ompla l'estada sent talment com en el 
seu recort. La franca llibreria fidelment 
guarda aquells Pan y aquells SHnplkist-
mus, dolços de mirar. La «Bella descone
guda» encara somriu. La branca d'escar-
dot, color d'or y bronze, ocupa sempre de-



corativament el meteix angle. El piano 
obert diria's que vibra vagament ab el 
gemech últim d'aquella «suite» chopiniana 
que va executars-hi fa tres anys. L'obra 
mestra del company pintor segueix sense 
vendre. Y, entre 'Is objectes qu'un dia foren 
familiars y que guarden entre 'Is recons 
tantes filagarses de jovenesa, no més el 
crani ascètich sembla encara haver emvellit 
un poch. 

Tot això al pobre «intel·lectual», qui espe-
rimentava la tristor de la solitut, el confor
ta talment un bàlsem — un bàlsem en que 
hi hagués una mica de música... — ¡Oh 
consol! Els cinch, els sis homes allí aplegats, 
pensen com ell, senten com ell, parlen son 
llenguatge y ell ab ells a mitja paraula s'en
tenen... Y tots, separats per cent graons del 
carrer, ne tenen, d'aquesta separació, un 
discret orgull. Y aquesta superioritat creix 
encara quotidianament ab la quotidiana es
grima de les espases d'objecció, dels bas
tons de sarcasme, dels fiorets d'ironia... 

La tarda discorre calmosa, tèbia. La 
visita ha començat a les quatre, posem. Ara 
són les sis, y a travers de les finestres vastes 
del taller, s'ovira, una gran estensió d'espai, 
ab teulades, ab terrats, ab campanars, ab 
ab cúpules, y ab l'ampla pista del cel, 
adalt, en que hi hà un solemne combat de 
núvols. Com que s'ha fumat molt y s'han 
destapat moltes ampolles d'essència de 
record, l'atmosfera de l'estada es de vinguda 
Horda. Cal obrir un xich... Y allavores 
munten fins al pis alt, juntes indistintes, les 
mil remors ciutadanes... Y sentint-les, «l'in-
tel-lectual», que aquest dematí encara, era 
un home actiu, aspre, disposat pera la lluita, 
s"apoia Manament al bras d'un amich, y 
pensa en la suprema dolçor d'esser un Ixart, 
o una cosa així com l'Ixart, y deixar-se 
d'intervencions, y saborejar en un limitat 
cercle de taller o d'Ateneu, ab amichs selec
tes, la voluptuositat íntima de la separació 
y de la superioritat, y d'anar a passar les 
tardes dels dies de festa pública a casa d'un 
don Joan Mané y Flaquer, y de viure 
sempre entre converses y lectures, en una 
atmosfera tèbia, discreta y perfumada de 
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tabach y d'esperit, y de morir, entre 'Is 
trenta cinch anys y ' ls quaranta dos, deixant 
una obra singular inacabada y una glorióla 
de causeur. 

IV 

Mes, com canten aquelles remors!...—Mes, 
com canten aquelles remors!... 

V 

—Amich meu, dolça companyia en l'isso-
lament d'una sesta: fa cinch anys o sis, érem 
molts els qui dúiem aquest issolament fins 
a l'heroisme. Y, d'esser tants, ne sentíem el 
gran cofort... Mes si ara provéssim,—perquè 
poseim la veritat—de «predicar-la damunt 
els sostres» — quantes veus ens ajudarien? 

— Ai, que poques, que poques!... En 
aquesta, confosa, de la multitut, que del 
carrer puja fins nosaltres, se troben avui, 
mesclades, i n d i s t i n t e s , — n a u f r a g a d e s , 
mortes en son si, — veus que 'ns eren ami
gues, y que pronunciaren ab les nostres els 
mots del sant Dissentiment... 

—Vetaquí que un dia tots plegats ens sen
tirem lassos de la vella «torre de ivori»... 
Això era just. Vetaquí que, sense l'un a 
l'altre dir-ho, baixarem aleshores a la munió 
per a «intervenir», per a cantar a son en
front himnes de revolta... Això era brau y 
bell... Però aquesta cançó rebel-la molts 
companys nostres no han estat prou forts 
per a mantenir-la entre '1 ressonar de les 
fosques cançons conformades, ab que omple 
els aires la multitut matriu... Descendits 
ells de l'isolament orgullós per a mode
lar-la, prompte, prompte, s'han deixat Ma
nament confondre dins ella. 

—Aquí tens 1'Alomar, qui va ser per molts 
dies un fort «no conformista», un «protes
tant», una vestal del foch de la selecció; 
aquí '1 tens reverenciant sense examen tots 
els sants, totes les advocacions del Calen
dari radical. Aquí '1 tens chorejant, sense '1 
més petit escrúpol estètich, els goigs plebeus 
a Sant Nackens, màrtir, y al Beat Alfred 
Calderón, eremita... — He vist per altre 
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costat, que l'Eduart Marquina ha de pendre 
part, a Madrit en la glorificació pròxima 
d'Espronceda. Tu ja'l coneixes, a l'Eduart 
Marquina: tu endevines com jo, lo qu'ell, en 
l'íntim de son judici de poeta ver, deu 
pensar sobre aquell fals y gàrrul poetastre... 
No importa: perquè la multitut glorifica 
Espronceda, l'Eduart Marquina glorificara 
Espronceda. Y lo meteix els teus amichs, 
en Martínez Sierra, en Díez-Canedo. Pensar 
que per la circunstancia ton Díez-Canedo, 
al qui jo tenia segons ton dir, per una mena 
de Baiart del bon gust, «sans peur et sans 
reproche», haurà de despullar-se de sa cui
rassa argéntea y límpida!... Y ja pressento 
que també l'Alomar tindrà elogis pera Es
pronceda. Y que '1 millor dia, en ocasió en 
que un Tolstoi, un Gorki o un Sienkwevicz 
ocupin la prempsa universal, el nostre 
antich protestan, en nom de lo futur, sabrà 
adherir-se a l'actualíssim tribut de les ma-
iories envers un Tolstoi, un Gorki, o un 
Sienkwevicz... 

—Bonich títol pera una faula: «Els Inter
ventors intervinguts». 

—Però, estàs segur de si tú meteix podries 
tirar la primera pedra? La teva conciencia 
no 't recorda per ventura l'hora en que vas 
accedir ales sol-licituts de tos amichs madri
lenys per a coloborar en un cert homanatge 
periodístich a la glòria d'En Benet Pérez 
Galdós? 

—Cal que us adverteixi que '1 meu text 
va aparèixer ab una inexplicable errada: 
En lloch aont jo havia escrit, de París 
estant: «la més popular de les plomes» van 
trobar els lectors: «la més perfecte de les 
plomes»... — Cal que us recordi també que 
allí no s'elogiava, y això crech encara que 
ab plena justícia, sinó una determinada 
nota de la personalitat moral del novelista... 

—Aixís y tot... 

VI 

Cert. Y vetaquí que ara'm torna al pensa
ment quelcom que vull escriure per a En 
Carles Rahola, qu'ha tingut l'amabilitat de 
demanar-me en un article mon parer, sobre 

la manera com la joventut catalana ha de 
manifestar son devot recort per l'Home 
«Pacense!» 

Parlo ab tota intenció, de l'home del 
«J'acense.'», y no d'Emili Zola; perquè, 
a mon parer, es dins aquesta figura, a l'in
tervencionista y no a cap més aspecte de 
la seva personalitat filosòfica y estètica a lo 
que nosaltres devem celebració... — Ell va 
ser «anecdòtich», y nosaltres — invocant, 
entre altres, al «nostre» Leonardo, —jurem 
tant sols per lo Etern; ell va combatre pel 
Realisme y nosaltres estem a punt de ser, 
a la nostra manera, «Nominalistes»... Però 
ell arriba a l'heroisme en l'Intervenció, y 
nosaltres en l'Intervenció combreguem. 

VII 

Per alguns dies no m'acudit sinó dir a-n 
En Rahola: «Devem honrar l'aniversari de 
tot home que 'ns porti exemple, seguint, ab 
més fervor encara, aquest son exemple. Y, 
així com la millor rememoració del Rei En 
Jaume fora, segons he dit alguna vegada, 
tornar-nos en héroes tots; així desitjaria 
que, per a glòria y record de l'home que 
intervingué, tots, intervinguessim, ab tota 
l'ànima, y desafiant els perills d'aquest 
descens fins a les multiuts, als quals tants 
dels companys nostres sucombeixen. 

Però en les estones de calma meditació, 
que'm proporciona l'isolament en aquestes 
reials jornades, han nascut en mon interior 
fervents desitjós de repetir, convertint-lo 
en Mètode, un acte que ja he dut a terme 
algun còp, y ab el cual m'he guanyat les 
més corals antipaties: vull dir l'intent de fer 
justícia, segons còdich d'ideal nou, a algún 
prestigi vell, dut incòlume fins a nosaltres 
per la veneració gregària... —Jo he dit l'un 
dia algunes paraules acerbes sobre l'Alfred 
Calderón; demà 'n diré sobre l'Espronceday 
en Bartrina... Aquestes paraules, semblants 
actes m'han sigut blasmats per més d'un. 
Y jo darrera '1 blasme, m'he detingut a refle
xió y no he pogut menys de pensar: ¿Tú 
tenies en veritat dret a fer aquesta cosa que 
que has feta?... 
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Allavores es quan el recort de l'home del 
tj'accussef» ha passat per mí. Allovores es 
quan he viscut mentalment tot el procés 
d'aquella gegantina campanya francesa, 
l'objecte de la qual va ser una REVISI^...— 
Y allavores es quan m'ha ocorregut: La 
bella, la feconda actitut del REVISIONIS-
ME ¿pot cenyir-se a un objecte sol, agotar-se 
en una gesta única? ¿Quiscuna de les idees, 
dels judicis, dels prestigis, de les condem
nacions, que arriben tradicionalment fins a 
nosaltres, no ve a ésser una mena de procés 
Dreyfus, que val la pena de reobrir? ¿No 
fora bella cosa, instaurar, conscientment 
com un Mètode, com un Dever, en les ànimes 
de la nostra joventut una obra general de 
REVISIONISME, — un obligar a comparèi
xer, forçadament, autoritàriament, devant 
la conciencia nostra, tot allò que la concien
cia nostra no ha examinat per primer còp?... 

Ara jo vull dir: Amich Rahola: Per a com
memorar la Data que us es benvolguda, us 
proposo a vos, y tots els qui com vos se 
sentin joves y valerosos, el començ en el sí 
de la nostra joventut d'un ample, d'un 
constant, d'un colectiu REVISIONISME... 

VIII 

S'ha fet molt fosch. Abaix, pel carrer, 
aont les llums s'encenen, passen batallons 
quasi en desordre. El Rei ja es fora. Les 
reials jornades han terminat... — Demà 
meteix, podríem donar principi a l'execució 
de qualsevulga propòsit. 

EUGENI D'ORS 

Barcelona, Març de 1908. 
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De T acció dels poetes a Catalunya 

(Continuació} 

D 'AQUESTA època dins la qual la poesia 
fou, mes que res, l'espansió beata 
d'uns quants senyors graves qui gau

dien consideració social y menaven existèn
cies sedentàries, en son les figures més 
eminentes En Marian Aguiló y En Manuel 
Milà y Fontanals. 

En Marian Aguiló possehia, com tothom 
sab, un inmens cabal de lèxich català obtin
gut en la prolixitat dels estudis y en els viat
ges folklòrichs. La seua ànima, principal
ment concirosa y analítica, se complavia en 
les introspeccions. Se servia d'un llenguatge 
dialectal mallorquí, havent cura d'assolir ab 
més veritat y justesa que sos contemporanis 
una patina de vetustat en la qual el bon pa
triarca se delectava inefablement. L'Aguiló 
tenia excel·lents disposicions per una forma 
dramàtica concisa y popular, demostrades 
en Y Això ray y en alguna composició del 
Llibre de la Mort. Però generalment la seua 
poesia es subgectiva y moral. Les estrofes 
de Marian Aguiló son d'una noblesa, una 
austeritat y un cisellament que les fan 
venerables; En Marian Aguiló es un digne 
representant d'una severa escola poètica 
espanyola més filosòfica que imaginativa, 
tota cenyida y continguda, plena d'elevació, 
que no s'ha estroncat desde '1 rabí Sem 
Tob fins a D. Miguel de Unamuno. No es 
d'estranyar que l'influència de l'Aguiló fos 
important en l'escola de Vich, terra aont 
la gent es naturalment seriosa y dialèc
tica, y no hi hà dubte de que ell fou qui in
filtrà el sentit de la dignitat de l'idioma en 
l'eepressió rural den Verdaguer y els 
seus. L'influència de l'Aguiló ha vingut per 
aquest camí indirecte a la plasmació del 
català literari actual, perquè lo qu'es la 
seua forma peculiar no podia, — per lo tre-

vallada, per la seua mescla de particularis
me y regressió, — estendre's y popularisar-
se. Y ademes, l'Aguiló tenia naturalesa 
d'erudit, de solitari, d'asceta sobre una roca; 
li era dada una visió merament tradicional 
de Catalunya; per xò la seua veu no resso
nava insòlita y poderosa, ab la plena joia 
de la creació. 

El llenguatge y la musa den Milà y 
Fontanals mereixen singularíssima lloança. 
L'obra poètica den Milà es per mi d'una 
importància capitalíssima en l'història de 
nostra literatura. En Milà té un sentit d'afa-
bilitat y de bonesa, de transparència y na
turalitat, ben distants de la paraula tacitur
na de l'Aguiló. Jo, que per regla general no 
crech en les injustícies de la sort, y soch de 
parer de que no se sol enterrar a ningú que 
pernegi, trobo, en l'oblit en que 's té la poe
sia den Milà y Fontanals, una imperdonable 
injustícia. Algún de sos joiells més perfec
tes quedarà com a definitiu y no superat. 
Cal llegir la planyívola y encisera Com-
planta den Guillem, l'admirable romanç 
A maldo de Beseya, el fresquíssim idili del 
Cas Veritable, una de les mes belles flors de 
de l'Antologia Catalana. Avui, ho conce
deixo, es impossible llegir sense somriure 
un xich la Cançó del Pros Bernart, llegenda 
novelesca, esforç d'un romanticisme a lo 
Walter Scott; però aduch en aquesta Can
çó hi han moments de vida qu'esqueixen el 
tò convencional del ensaig èpich; y qui ne
garà que la Cançó del Pros Bernart, en 
mitg d'altres copioses imitacions, promogué 
aquell cant de Talla/erro qu'es una de les 
mes pures glòries del poema Canigó? En 
Milà tingué un veritable acert al valdre's del 
metre de la cançó popular del Comte Arnau, 
d'aquest metre mitg-evalesch y heroich que 
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sempre causarà fondíssima impressió a tota 
orella catalana. Deixant de banda la Cançó 
del Pros Bernart (per la seua pretenció de 
color d'època fins en la llengua), gairebé 
tot el reste de l'obra poètica den Milà apa
reix en una forma clara y simple, ab mots 
castiços enriquida per sí per llà, però ab 
esquisit esment, y sense comprometre mai 
una tònica llingüística ben comprensible, 
y aduch familiar. En Milà y Fontanals 
era un poeta sincer, delicat, ingenuu; la 
seua inspiració té sempre un esperit can
dorós unit al perfum llibresch; jo no sé ins
piració més reposadora que la d'aquella 
gran ànima sapienta y bondadosa, pescuda 
en els vergers esquisits de la literatura uni
versal. 

Esmentem, encara que de passada, el nom 
den Pons y Gallarza. No es cap arbitrarietat 
que '1 seu tapiç decori les festes dels Jochs 
Florals de Barcelona. Aquest català santan-
dreuench, mallorquí d'adopció, no estava 
dotat de considerable geni poètich, però 
havia rebut una cultura clàssica, y li degué 
una gran fermesa d'espressió, una sòbria 
elegància, y devegades uñ regust amable 
dels poetes llatins. 

En aquest període l'efusió catalanesca es 
honesta y apacible. Jo he llegit, no 'm recor
do aont, la bella ironia que 's presenta 
sovint de que mentres un govern reprimeixi 
ab ostentació de forces un petit esvalot 
en el carrer , hagi d'ignorar com impu
nement dintre la seua golfa un home, inco-
negut encara, pobre, solitari, va posant en 
el paper petites ratlles que demà a l'esser 
conegudes congriaran la revolució indomp-
table, sinistrament arremorada. Més còmich 
es encara, senyors, que un home honest y 
pacífich, plè d'obediència a tot lo estatuit, 
temeros de la llei y de l'opinió, tot cortesia 
envers la conservació dels interessos so
cials, escrigui en plena ignoscència unes 
pàgines, (esbarjo qu'ell reputa inofensiu, 
gaudi que tothom li reconeix lícit, y aduch 
honorable), y que de prompte li esdevingui 
ab aquells escrits la meteixa sort de l'anell 
de les rondalles orientals, de l'anell d'Aladí, 
que fou donat a l 'heroe sense que l'heroe en 

conegués la virtut, y quan Aladí el fregà 
per etzar, li eixí al devant un esperit que 
cobrí tot l'espai, y li digué:—Jo tot ho puc; 
mana'm. — 

Perquè en efecte, d'aquell Catalanisme 
informulat, que prenia l'aspecte de penya o 
de tertúlia, ne brollen desseguida les fretu
res sovint mal encarrilades, deficients, però 
sempre abnegades y heroiques, de periò-
dichs, de centres, d'agrupacions d'estudi y 
de propaganda. Quan En Camps y Fabrés 
donà a conèixer la seua balada tant famo
sa dels Tres Sospirs de l'Arpa, qu'acaba 
dihent, referint-se a Catalunya: 

Si li heu pres el ceptre, al menys 
per conçol doneu-li l'arpa, 

ja aquesta alegoría resulta una mica inac-
tual perquè l'esforç catalanista ja va tenint 
cura d'enfilar-se a tots els cims d'activitat 
social; ell creu qu'es per un anhel estètich de 
contemplació de paisatge, però en rigor 
es per un amagat instint de domini y es
tratègia. 

Ve després un segon període en l'evolu
ció de la llengua catalana literària. En ell 
coincideixen la intensificació de l'ideal polí-
tich y la aportació de la gran riquesa dels 
vocabularis rústichs. Heus-aquí el període 
dels Jochs Florals que podríem dir-ne Cons-
tituyents, y que abunda en discursos profè-
tichs, en poesies intemperants, en prurits de 
plena civilisació (noveles, obres escèniques, 
Arqueologia, folklore, filosofia) La terra ca
talana fa sentir cad'any a Llotja '1 daler de 
la seua llivertat; sonen ronques veus d'ame
naça, paraules imposants de profecia, darre
ra les minees complantes y els endolori-
ments llastimosos de la primera tongada. 
Hi hà en aquesta època considerada en gene
ral, un no sé què de robust, de pagès, de sa-
not; el l lenguatge's fa realista, macis, vehe
ment; els temes extra-polítichs son d'aplechs 
y romiatges, d'amors camperols, de velles 
costums catalanesques qui esdevenen sim
bòliques; la darrera nota aguda d'aquest 
període la dóna una cèlebre poesia del meu 
bon amich Claudi Ornar y Barrera: 
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Aqueixes pàtries fetes de trampa 

Això són pàtries de munició. 

El públich mentrestant donava visques 
fumava, y s'enfilava a les cadires. 

Cal situar en aquesta època el viril accent 
empordanès den Pagès de Puig ofegat so
vint en deplorables abundàncies, en desen-
frens d'un romanticisme volgut, y en riua
des de vulgaritat. En Pagès de Puig era un 
ver poeta, però 'Is Jochs Florals l'assessina-
ren a la flor de l'edat. No-res-menys, encara 
el seu espectre fou devegades imposant. 

En aquest període surgeix Mossèn Jacinto 
Verdaguer, causant inmensa y general im
pressió. En Robert Robert, l'enginyós volte-
rià qui feu ses armes en la Revolució de 
Setembre, diu al conèixer en els Jochs Flo
rals les primeres composicions den Verda
guer : — Heus-aqúí la llengua catalana, la 
llengua forta y saludable, conservada en la 
puresa de les montanyes. —En efecte, la ri
quesa y l'espontaneitat de l'idioma català es 
En Verdaguer qui l'assegura; VAtlàntida, 
borrosa a pretexte de grandesa, de concepció 
desencaixada y fantàstica, es una contribu
ció estupenda al cabal llingüístich. VAtlàn
tida 'ns apar avui una fita colossal en l'evo
lució de nostra parla. Els Idilis, tot conti
nuant l'obra gloriosa de VAtlàntida, de 
garantir l'espontaneitat del llenguatge, fan 
encara un bé major; garanteixen l'esponta
neitat de l'inspiració, ab llur exemple d'un 
broll de fresquíssima poesia, de tal manera 
que després de VAtlàntida y els Idilis les 
velles paperaces ahont estaven consignades 
les fórmules per escriure en català, les flors 
de roba laborades ab paciència monacal per 
jer-ne presentalla al trono de Clemència 
Isaura, al contacte de l'alegre falla monta-
nyenca s'arboraren recargolant-se, aixecant 
un negre fum vertical ab el qual s'allunya
ven per sempre més la penúria y l'ensopi
ment dels dies passats. 

En Verdaguer es un incomparable poeta 
popular; té del poble la visió directa y for-
tíssima, el caient pintoresch, la joventut 
perenne de l'espressió; y, desiara, no sé 

quin misteriós fulgor intern de la paraula 
selvatge y primitiva. 

Com tots els poetes, En Verdaguer corre 
dos perills: el sortir-se del seu genre par
ticular, de la seua mestria, y l'amanerar 
aquest genre. Quan En Verdaguer voldrà 
fer poesia culta, poesia construida, oda o 
poema, forçosament ha de decaure, perquè 
del poble, qu' es el seu pare no 'n pot rebre 
el sentiment de l'euritmia, ni la ciència au
gusta que no més dóna la familiaritat ab els 
clàssichs. Dels poemes den Verdaguer, es 
bo citarne especialment el Canigó qu' es una 
de les obres més característiques del poeta; 
donchs be, el costat d'esplèndides posades 
populars qui perduraran com joies essen
cials de la nostra literatura, s'hi troben cants 
de poesia elaborada aont s'imita Víctor 
Hugo y aduch Zorrilla, sèries aparatoses 
trencades a lo millor per una vulgaritat, 
com quant se posa a pensar en mitg de les 
senes estrofes a la Maladetta en la probabi
litat de que ab tres pedres de la gegant mon-
tanya, Barcelona faria la cúpula y el frontis 
de la Seu. Més endavant dirà en altres poe
sies que la terra fa fortor, y li ha sortit l'heret
gia «com un mal grà», que Is núvols són les 
«lleganyes» del firmament, queies aus s'a
plegaren «en gros meeting»; son ses parau
les textuals. Y es que '1 gest, com l'equilibri 
y la bella ordonnance son facultats que s'ad
quireixen reflexivament, y encara en èpo
ques en que ja maduraren a l'ensemps totes 
les disciplines mentals d'una societat defi-
nitavament constituida. No es d'estranyar 
per tant qu'aixís com en els Idilis, en les 
cançons, la poesia den Verdaguer brolla ab 
inconsciència divina y ab grandissima vena, 
en les odes y els himnes En Verdaguer se 
preocupi d'assolir un cert homerisme y 
pindarisme de quinta mà, procurant imat
ges tremendes, y ronqueres grandiloqüents. 

Altre perill corria Mossèn Verdaguer; el 
d'amanerar el genre que li era peculiar. Ja 
el crítich del Año pasado parlava de certes 
petites poesies den Verdaguer que recorden 
els rahimets y les espigues qui adornen 
les estampetes, premi usual dels infants 
bonminyons; en efecte: Verdaguer, ja per 
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la tradició del mal gust eclesiàstich espa
nyol, ja per l'agobi de tasca poètica que s'ha-
via imposat (escrivia versos diàriament) 
incorregué devegades en simbolismes infan
tils, en conceptismes, en tendreses massa 
esclusivament casolanes. 

Discuteixi-s, però, tot lo que's vulgui l'o
bra den Verdaguer; (jo crech qu'es dever 
patriòtich el discutir-la, y no pas venerar-la 
ilimitadament, total perquè En Verdaguer 
juntament ab En Pi Margall y el doctor Ro
bert fulgura demunt les taules presidencials 
de nostres cassinos catalanistes de fóra) 
discuteixi's ab la major exigència possible, 
y sempre quedarà per demunt de nosaltres 
una glòria d'excels poeta popular, instau-
rador de la paraula viva catalana. Y aques
ta paraula, certament la sentiran ab la 
meteixa intensitat que nosaltres les ge
neracions venidores, perquè si ella bate
ga no es per la galvanisació efímera d'una 
moda o d'un artifici, sinó perquè conté 
un esperit, y l 'esperit es de naturalesa in
mortal. 

En Ramón Picó es un altre dels grans 
poetes d'aquesta època, maldament els et-
zars d'una vida laboriosíssima li hajin im
pedit donar-nos tot el fruit que teniem dret 
a esperar del seu geni admirable. En Ra
mon Picó es romàntich com tothom ho 
era quan En Ramón Picó era jove, y ell té 
mantes professions de fè d'aquella escola; 
però jo no crech que hi hagi en la nos
tra evolució poètica qui tingui un poder 
y una elevació més grans en l'idioma y 
l'inspiració, y per tant, un dret major a 
esdevenir clàssich de la li teratura catala
na. En les seues poesies y els seus dis
cursos han vingut a enriquir la fórmula ro
màntica'1 flam misteriós de la profecia 
oriental, y el do d'armonia dels grechs y els 
llatins. En quant a la seua idealitat catala-
nesca ningú ni el mateix Guimerà, de qui 
vaig a parlar tot seguit, l 'ha gaudida més 
rica y abundosa. En Ramón Picó, es de tota 
la seua generació li terària el més dotat per 
aquestes flors inaudites de la li teratura que 
es diuen epopeia y tragèdia, y queda ab 
això espressat el gran concepte que 'm me

reix l'altíssim poeta de les Tres Englan-
tines. 

Heus-aquí que's dreça devant de nosal
tres aquesta figura apassionada, feconda, 
enorme y desigual que 's diu Àngel Guime
rà. El nom d'Àngel Guimerà se troba a cada 
pas en el origen del catalanisme; Àngel Gui
merà fou l'abnegat fundador de La Renai
xença, la veu ardent de les Bases de Man
resa, el primer president de F Ateneu Barce
lonès qui amprà en el discurs inaugural la 
llengua catalana; en Guimerà es un idòla
tra de Catalunya, el seu fanatisme per la 
pàtria ve a ésser com l'amor de Said per 
Blanca, mesclat de ferocitats y dolceses. 

En Guimerà té la paraula exhuberant, l'i
maginació pompática, el tò vibrant y decla-
matori, més de sobte'1 calfret de l'emoció 
remou el poeta, y li brollen estrofes y pàgi
nes d'una ingenuitat y un sentiment perfec
tes, com esdevé en sos recortsde l'infantesa, 
petits poemes verament magistrals, y en les 
escenes idíliques pageses. Es clar qu'en la 
porporina, les gazes y la llum Dumont de ses 
odes romàntiques hi guaitem devegades, fóra 
inútil negar-ho, la decadència de lo que per 
massa aparatós, s'antiqua més aviat; però 
sembla assegurada una vida perdurable a 
odes com Poblet\ a llegendes com Judith de 
Welph, y El Comte de Gers d'una grandiosi
tat y un vigor absolutament independents 
de tot prestigi d'escenografia. 

En Guimerà fa vibrar ab retumbant sono-
noritat la llengua catalana en les esparces 
descriptives de l'Any Mil, ciselladíssimes, 
però en cambi en el teatre el seu endecas-
silab es sovint incorrecte y agre. La poesia 
den Gimerà es una mena de força de la na
turalesa, y per lo tant apareix desigual, im
prevista y sovint arrebaçadora. En quant a 
la seua personalitat, pot ben dir-se qu'aplega 
la magnífica verbositat deguda a la naixença 
castellana y el romanticisme mirobolant 
après en l'enfasi y la porpra de Víctor Hu
go, ab el cru realisme de la catalana pagesia 
y la simplicitat candorosa d'un viure so
litari. 

JOSEPH CARNER 
(Acabarà) 
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D'En Manuel de Cabanyes. 

3nbepenòencía be la Poesia 

Com una casta ruborosa verge 
sorgeix ma musa, y tímida, les cordes 
polsant de la seva harpa solitària, 

alça la veu y canta 

Alluny, gentada barbre, no sa parla 
del vil plaer embrutidor, perversa 
en ritme cadenciós farà agradosa, 

l'enverinada baba. 

Alluny, esclaus, alluny, jamai ses gràcies 
com vostre fals honor se mercadejen, 
no entetxinades voltes sanch-tacades 

ressonaran sos versos-. 

En pobra independència, ni les ires 
dels mals botxins del pensament l'espanten 
a tall d'esclava, ni, bagassa impura 

vil metall pot temptar-la. 

Altiva com mont any a de sa terra 
gales rebutja que maleses tapen, 
pels cims passeja sa nuesa casta, 

mes, Ui de qui l'ultratgi! 

Sobre sos cants, alta espressió de l'ànima 
sens art voleia, mètriques sonores 
menysprea, y també rimes, són sos versos 

com son esperit, lliures. 

D'aspres seran titllats, mes l'hidalguía 
los inspirà, y la força, y mai des d'ara 
ta noble cara ab el rubor d'oprobi 

cubrirán, mare Espanya. 



Com del Cigne d'Ofanto les can fúries 
del Món a la Regina avergonyiren 
de l'opressor ab la lloança indigna 

ses penes augmentant-se. 

Mal fill, cantor ingrat! Del cel donada 
li fou lira armoniosa, ab que podia 
a son grat enlairar l'ànima humana 

y voluntats encendre 

cantar als genis de mortal nissaga 
y als déus olímpichs... Ressona avui encara 
el Capitoli altivols, els noms d'homes 

qu'ell evocà, lloant-los: 

del trencador de deshonestos pactes 
Règulus, de Camilus, del gran Paulus, 
pròdich, d'ànima heroica, y la de Cato 

mort generosa y digna 

Mes allavors, qu' en el nocturn silenci 
sobre lesbianes cordes ensatjava 
un novell sò, d'aquell triumvir indigne 

l'elogi mercenari 

s'oi, s'oi, —m'ho ha revelat el geni,— 
tremenda veu d' invindicada sombra 
que —«Malehit'» —cridà— «Malehit sigues ! 

desertor de Filipos». 

'Accent tant moll y al meteix temps ignoble 
teu havia d'ésser, tu que les armes 
de la pàtria en la proba dolorosa 

cobardament llençares 

y deshonor, als peus, oh fill d'esclava 
la vida encomanares! Malehit sigues!» 
Y 'l terrible anatema les onades 

del Tíber mormolaven. 

Trad. per VÍCTOR OLIVA 
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Beatriu 

Assaig de crítica dantesca 

( Continuació) 

El símbol de Beatriu 

i 

EN una lletra endreçada al príncep Can 
Grande delia Scala, son protector, en 
la qual li dedica el cant terç de la 

Divina Comèdia, diu Dant: «S'ha d'advertir 
que '1 sentit d'aquesta obra no es simple, 
ans be 's pot calificar de polisensa, es dir, 
que enclou molts sentits; d'aquí, que un es 
el sentit que té segons la lletra y altra 
segons les coses per la lletra significades. 
Del primer se 'n diu literal, del segon ale-
gòrich». Y en altra part de la meteixa carta 
afegeix: «L'assumpte de la Comèdia consi
derat segons la lletra, es l'estat de les 
ànimes després de la mort... Però si 's con
sidera l'obra segons el sentit alegòrich, 
l'assumpte es l'home, en quant per la lliber-
bertat del seu albir mereixent o desmerei-
xent se troba sotmès a la justícia del premi 
o de la pena... El genre de filosofia segons 
el qual aquí 's procedeix es operació moral 
o sigui ètica, per lo qual no ha sigut ordenat 
aquest llibre en vista a l'especulació sinó a 
la pràctica... El fi, donchs, es allunyar els 
qui viuen en aquest món de llur estat de 
misèria y encaminar-los cap a l'estat de fe
licitat.» 

Aquestes confessions del meteix poeta 
són la prova més contundent de l'existència 
de l'alegoria en les planes de la seva obra. 
Però ¿quines són les alegories qui s'en
clouen, com un tresor misteriós, en el fons 
de les sublims imatges del món dantesch? 
Res hem avençat en aquest concepte ab les 
esmentades paraules de Dant. Verdadera-
ment s'ha de confessar la dificultat insupe
rable que ofereix l'interpretació d'aquest 
gran poema. El lector més espert s'ha de 
confessar a la fi, desorientat en mitg del 
del gran laberinte de símbols y alegories 
qui omplen de misterioses vegetacions 
aquestes esferes de l'Altre Món. Y si reco
rrem al meteix Dant en demanda d'una es-
plicació que resolgui els nostres dubtes, 
aqueixos aumenten en lloch de disminuir. 
Hem vist pel paràgraf avans transcrit de 
la carta del Dant, qu'aquest atribueix un fi 
purament moral al seu poema. Però ¿quin 
valor hem d'atribuir a aitals declaracions 
quan se presenta devant dels nostres ulls 
l'Epitafi fet a Revena pel meteix poeta, per 
son propi sepulcre, que transcrit literal
ment diu aixís: 

«Jura Monarchia superos, Phlegetonta lacusque, 

Lustrando cecini, voluerunt tata quousque»... 
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De manera que l'obgecte de la seva gran 
peregrinació al través de l'Infern, Purgatori 
y Paradís fou el de cantar els drets de la 
Monarquia. 

Ara be; aquesta Monarquia es la dels Em
peradors, declarada per ell independent 
dels Papes y derivada directament de Deu, 
com sosté en son tractat De Monarchia, o 
be 's tracta solament dels drets de la Cort 
Celestial el monarca de la qual es Deu? Serà 
aquest epitafi un fonament sòlit pera les 
originals teories de Rossetti? No'ns sentim 
ab suficient valor ni autoritat pera decidir la 
qüestió. 

II 

L'existència d'un sentit abscons o alegò-
rich es en la Vida Nova tant evident que 
no's pot arribar a creure que algú l'hagi 
negat. La manifestació més clara y palesa 
de l'existència d'aquest sentit ens la donarà 
el meteix Dant. El poeta ab una insistència, 
que per ella sola ja fa sospitar, declara fins 
a tres vegades en aquesta obra que l'inter
pretació dels seus sonets y cançons es molt 
dificultosa. Vegin-se les notes aclaratòries 
incorporades pel meteix poeta a les cançons 
"Ballata, io vo che tu ritrovi Amore» y 
•Donne ch'avete intelletto d'amore* y '1 
sonet ^-ColValtre donne mia vista gabbatte». 

N'hi hauria prou ab citar una d'aquestes 
declaracions, y entre elles trio la més signi
ficativa, qu'es la que conté la nota al sonet 
esmentat. Diu aixís: «Aquest dubte es de 
solució impossible per tot aquell qui no sia 
en igual grau (que jo) fidel d'amor; y aquells 
qui ho són ja veuen clarament lo que resol
dria les paraules dubtoses; per això no cal 
solventar aquest dubte, car mes paraules 
foren inútils o al menys supèrflues». 
Aquestes paraules demostren que 'Is poetes 
amatoris d'aquell temps formaven una mena 
de societat secreta, en la qual l'iniciat 
passava per diferents graus (noti's la frase 
del Dant «en igual grau»); els seus membres 
usaven un llenguatge convencional, per la 
completa comprensió del qual calia l'inicia

ció al grau corresponent; aquesta secta lite
rària o intel·lectual devia dur el nom de 
Fidels d'Amor. 

Aquesta meteixa espressió Fidels d'Amor 
la trobem molts cops repetida en la Vida 
Nova, y es molt significativa en el sentit 
que acabo d'indicar quan, referint-se al 
primer sonet de la col·lecció, diu: «Me vaig 
proposar fer un sonet en el qual saludaria 
a tots els fidels d'amor*. Si no fos més 
qu'això, no indicaria sinó que 's refereix als 
enamorats en general, però tot seguit afe
geix: «y suplicant-los que jutgessin de la 
meva visió els vaig escriure lo qu'havia 
vist en mon somni». No hi hà dubte: se 
tracta d'una comunitat de poetes qui 's 
proposen els uns als altres els misteris de 
llur rel-ligió per ajudar-se mútuament en 
llur comprensió y esclariment. 

Aquestes correspondències en vers devien 
ser un dels rites de la seva comunió. Ne 
tenim dos exemples, duts a terme ab tota la 
gravetat y solemnitat propis d'una cerimò
nia rel-ligiosa. Al sonet del Dant contes
taren Guido Cavalcanti, Tino da Pistoia y 
Dante de Maiano, els textes dels quals se 
conserven Íntegrament. L'altre exemple 
ens el donà Dante da Maiano, qui en el 
sonet: «Proveddi, sagio, ad esta ragione» fa 
també una crida a sos confrares en amor 
perquè li espliquin un somni o una visió que 
li ha esdevingut. Li contestaren Chiaro 
Davanzati, Guido Orlandi, Salvino Doni, 
Ricco da Varlungo, Cione Bagliona, y'l 
meteix Dant Allighieri, tots els texts dels 
quals han arribat sencers fins a nosaltres. 

Tots aquéts sonets ofereixen dificultats 
quasi insuperables d'interpretació, com 
passa en bona part dels del Cansón ¿ere 
del Dant; y la deducció Ilógica d'això es que 
desde '1 moment que no s pot concebre 
qu'una comunitat de la qual formava part 
el gran Dant perdés el temps en cisellar 
imatges y paraules incoherents, ha d'existir 
un pensament íntim, ocult sota eixa parla 
convencional que ja no comprenem perquè 
no 'n tenim la clau. 
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III 

Si es evident, per tot lo dit, l'intenció ale
górica de part de la Vicia Nova més 
fàcilment demostrarem encara '1 caràcter 
simbòlich de la Divina Comèdia en lo que 's 
refereix al personatge de Beatriu. 

Prou coneguda y famosa es la visió apo
calíptica que Dant fa baixar a l'estada feliç 
del Paradís Terrenal en el dintell del Para
dís Celestial, y per això no'ns caldrà des
criure-la. Els set dons de l'Esperit Sant, els 
vint y quatre llibres de l'Antich Testament, 
els quatre Evangelistes, les Actes de Sant 
Lluch, les Epístoles de Sant Pau, les Lletres 
Canòniques dels apòstols Jaume, Pere, Joan 
y Judes y el misteriós Apocalipsi, repre
sentats per multitut de graves personatges 
habillats de blanch, coronats uns de lliris y 
altres de roses, y rodejant, com si fossin sa 
cort brillant, el carro de l'Iglésia arrossegat 
per un simbòlich grifó doblat d'àguila y de 
lleó, simbolisant la doble natura de Jesu
cristo. Si, tal es el moment solemne y l'es
plèndida escena que t r i a l Poeta per fer 
aparèixer baixant de lo més alt de la glòria, 
sa mai oblidada Beatriu, entre una inmensa 
llegió d'àngels qui omplen l'espai d'una plu
ja de flors. 

Cosi dentro una nuvola di fiori 
Che dalle mani angeliche saliva, 
E ricadeva giü dentro e di fuori, 
Sovra candido vel cinto d'oliva 
Donna m'apparve, sotto verde manto 
Vestita di color di fiamma viva» 

Aital es l'apoteòsi ab la qual Dant glori
fica Beatriu. \_ 

Però 'ns hem de limitar al sentit literal en 
l'interpretació del gran poema dantesch des-

1) Purgatorio, c. XXX. 

de aquesta meravellosa escena fins al final 
de l'obra? Segurament que no, quant veiem 
Beatriu ab son vel blanch, símbol de la fe, 
coronada d'olivera símbol de la saviesa, 
habillada ab el mantell vert de l'esperança 
y la túnica ardenta de la caritat; quan dins 
de sos ulls se reflexen alternativament les 
dues formes del Grifó Sant; quan la veiem 
precedida de les Virtuts Cardinals, com si 
fossin ses missatgeres; y quan sols les Vir
tuts Teologals permeten al Dant mirar-la de 
fit a fit; quan en fi els vells inspirats de 
l'Antich y Nou Testament canten ses lloan
ces y la saluden tres voltes ab les místi
ques paraules: Veni, sponsa de Libano. 

No hi hà dubte; s'ha de reconèixer sota 
aquéts signes un símbol superior; «s'ha de 
reconèixer, — com diu Ozanam, — en aques
ta Beatriu, la ciència qui ensenya a estimar 
a esperar, a creure; les ensenyances de la 
qual convergeixen totes a l'idea de Jesucrist 
considerat alternativament en cada una de 
ses dues naturaleses; avans de que ella vin
gués del Cel les virtuts cardinals o humanes 
li havien obert el camí; les virtuts sobrena
turals o teologals baixen ab ella y l'acom
panyen, permetent sondejar les profonditats 
de les seves doctrines. Ella es la que recor
den els escrits dels profetes y dels apòstols; 
ella es, seguint l'interpretació del Dant la 
mística esposa de Salomó1 ...Beatriu s'es 
convertida en part activa de l'història de 
l'Iglésia, en guardiana de la tradició y ven
cedora de l'error. La modesta donzella flo
rentina desapareix al donar-li una repre-
sedtació que no pot ésser altra que la de 
la Teologia. La realitat s'es transfigurada 
en símbol. >.2 

(S'acabarà.) 

1) Convit, ¡I. 
2) Ozanam. — Phitosophie du Dante. 
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3erusalem 

DAMUNT la grisor del pedregar se sent 
atreta la vista, y el cor ja hi vola 
saludant: vetaquí la Ciutat Santa, la 

regina dels misteris... 
Es la Salem de Melquisedech, qui feia ja 

ofrena de pà y vi més de vint sigles abans 
de la Cena: es la Jebús de Josué y la Sion 
excelsa de David. 

La terra aont se sosté sembla escruixida 
de prodigis: el cel qui la cobreix sembla 
congestionat de visions. 

Sèu la gran viuda de Judà en la quietut 
de son dol: sèu damunt les montanyes san
tes, qui son clapers de sepulcres. 

Guaita ab l'estupor de la vellesa y la ser-
vitut: guaita les tres valls obertes com a 
fosses a ses meteixes plantes. 

A l'orient la vall de Josafat, a mitg-jorn 
la de Gehenna, a ponent la de Gihon: no 
sap quina de les tres valls es més trista y 
desolada. 

Cap al nort no té vall funesta, però hi té 
més funestes recordances: per aquella ban
da sempre sos adversaris l'han ferida y 
presa. 

Jerusalem! visió de pau t'anomenaren y 
ets la gran víctima de la guerra: tretze ve
gades esveida, tres voltes del tot arrasada. 

Ta destinació fou atènyer lo sublim dels 
estrems: santedat y abominació, excelsitut 
y oprobi, ciutat de Deu y deicida! 

Han planat damunt el teu cap les bene
diccions supremes; y com aus de presa les 

Palestina 

supremes malediccions en tu se son encar-
niçades. 

La glòria de Jehovah té prengué per es
tatge: la venjança del cel t'ha posada per 
mostra. 

Un temps l'àngel Esterminador te custo
diava: sa espasa invisible estengué a tos 
peus, dins una nit, cent vuitanta mil gue
rrers aparellats per assaltar-te. 

Mes ¡ai! un temps el propi Esterminador 
atià la furia de tos enemichs; y, com estava 
anunciat, no't deixaren pedra sobre pedra. 

Ah! aquell prodigi de Temple, tos pa
laus y torres, qui desafiaven les centúries, 
se dissiparen: ja semblen imaginaris, com 
aquells monstres de visió qui passaren per 
ton cel ab nuvolada de presagis. 

Gran era estada la pompa de víctimes a 
la dedicació de ton Temple; però més gran 
fou la pompa de ta derrera Pasqua quan 
caigueres entre un milió de víctimes hu
manes. 

Oh ciutat de la glòria y del terror! ta sort 
no més pot esplicar-se pel Calvari: l'Arca 
vera de ta santificació es el Sepulcre aont 
fou vençuda la Mort. 

Hereus dels Occidentals qui vingueren 
a rescatar aqueix Sepulcre, venim de lluny 
a visitar-te y a respirar ton misteri de san
tedat y d'horror, oh Jerusalem! 

L'ombra de tos carrers acluca, la misèria 
y brutor de tos passatges oprimeix; però 
de tos recorts s'exhala un prestigi qui te 
rendeix les ànimes. 

El pelegrí qui te contempla no frissa de 
tornar-se'n y diu: «Venturós qui t'ha visita
da ¡oh trista Jerusalem!» 

El qui s'en va te deixa ab recança y sent 
al cor l'espressió del Salmista- «Si de tu 
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m'he d'oblidar, Jerusalem, sia donada a 
l'oblit la meva mà dreta!» 

II 

(Boicota 
(Dins la basílica òel Sant Sepulcre) 

He recorregut aqueix caos de santuaris, 
de ritus y de sectes: he vist entorn del Sant 
Sepulcre aqueix aluvió d'obres y de recor-
dances. 

Prou ja de seguir vestigis de la basílica 
d'Helena; prou del romànich segell de les 
Creuades... 

Ja no més detalls, ni tradicions ni passat
ges: cal recullir-se aquí sobre 1 clivell de la 
roca, la roca del Calvari! 

Baixes voltes la cobreixen de foscura: la 
policromia de les moltes llànties, sempre 
enceses, escampa aquí com un crepuscle de 
reculliment. 

Com una gran flor de passionera, una 
llàntia de to morat tremola devant la faç 
del Crucifici: ella m'eclipsa tot lo demés. 

Ja no sé veure candelabres ni figures: de 
bades aquestes brillen revestides d'argent 
a la faisó de Bisanci. 

Aquí no més cal veure la fosca: no més 
cal escoltar el silenci, postrant-se en aquest 
paratge. 

Un silenci aont resonen les set paraules 
de la gran Víctima: una fosca qu'es el dol 
de l'univers sobre la mort del Fill de l'home. 

Les centúries tornen arrera, l'edifici s'es
fuma: es la gran hora del temps damunt el 
Gòlgotha... 

Ja no s'hi sent la remor hostil de la gen
tada... Ja no s'hi sent el clam de la Víctima 
qui pregava per sos matadors. 

Tant sols me sembla sentir sobre '1 cor 
un gotejar secret: el gotejar de la sanch de 
Jesús y de les llàgrimes de Maria... 

III 

De nit, al Sant Sepulcre 

Aquesta es l'hora del gran santuari: ara 
la tosca cúpula s'ennobleix dins el velam 
de les ombres. 

Constelacions de llànties s'hi estenen: 
com estels per la fondària de la nit, dife
rents de claror y de traça. 

Entremitg resplandeix la mole del Sepul
cre: brillen els jaspis, pobre revestiment de 
la roca sense preu. 

Figures de vestuaris estranys s'hi acos
ten o s'en allunyen, poch a poch: altres s'hi 
prosternen en adoració fins a besar la terra. 

El silenci dominant batega de pregàries: 
la gran quietut de somni vibra d'emocions... 

De sobte, com un riu brollant per la gri
sor d'una plana, flueix pel gran silenci l'on
dulació d'una harmonia. 

Es un cant de veus diverses qui s'ajunten 
en concòrdia de suspirs: es un cant dolç 
y trist com un abraç de germanor dins la 
pena. 

La dolçor de la tonada té la simplicitat 
de la fe: la repetició de les notes té l'afany 
de l'esperança. 

Es el cant melangiós que modulen els 
fills de les estepes boreals, els qui venen 
de la neu a pelegrinar a peu per les soleia-
des de la Síria. 

Les ones d'aqueix cant acaricien la roca 
del Sepulcre, com el besa la boira d'encens 
que hi escampa '1 Grech ab la pompa de sa 
barba y vestidures. 

Mes tart s'hi esbravaran les ceremònies 
del Copte y de l'Armeni; y a lo darrer da
munt les ones del càntich llatí s'encrespa-
ràn les harmonies de l'orgue. 

Oh, Jesús! l'heretgia y el cisma compar
tint ab ta Església ton Sepulcre... ¿m'en fa
ran aquí pedra d'escàndol? 

¡Ah! no: la diversitat de sectes y races 
aquí adorant no me trastorna; '1 caos meteix 
d'aquest temple m'ofereix un aspecte su
blim. 
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La contradicció de races y sectes, con
vergint a un meteix homenatge l'engran
deix y el reforça... Així se realisa més clar 
el vaticini: Serà gloriós el seu Sepulcre! 

Be flueixen aquí les cançons de complan-
ta com els aromes d'àlores y de mirra: be 
flueixen aquí les llàgrimes de Magdalena. 

Cal ungir sempre més ab les essències 
del cor, cal ungir de bell nou la Víctima 
del gran holocauste. 

La tomba aont dormí tres dies reclama 
un dol sense terme: 1 plant en memòria de 
tal enterrament ha d'amarar les centúries. 

Mes ¡ah! també cal que puji aquí l'himne 
de victòria: àguila del càntich renaixent, 
ton niu es aquest Sepulcre. 

Vibri a ton fort aleteig l'harpa sospesa 
del Salmista: canti la nova halenada del 
primogent dels morts alçantse Rei de la 
Vida. 

M I Q U E L C O S T A Y L L O B E R A , pvre. 
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Els boigs il·lustres 

J* J* Rousseau 

Hi hà temes que semblen de perpètua 
actualitat. El de J. J. Rousseau n'es 
un. M. Jules Lemaitre l'any passat 

evocava la figura del autor de les Confes
sions y la tractava ab no gaire tendresa. Ed. 
Rod ha exhumat vells papers d'Estat a Gi
nebra per ignoscentar els autors del des
terro del pobre filosop. Jo no tinch de re
cordar la personalitat literària ni la polí
tica del amant de M.rae de Warens. Quedi's 
això reservat per l'erudició y el talent crí-
tich d'altres. El meu objecte es estudiar 
Rousseau com cas clínich, com malalt, com 
boig, aplegant els datos qu'ens suministren 
els seus propis llibres. Justament n'hi hà 
un d'admirable per aquest propòsit, les Con
fessions, que no són més que sa pròpia auto
biografia ab una sinceritat y una exuberàn
cia de detalls que la fan la primera de les 
històries clíniques. Ensagem, donchs, d'ana-
lisar-la. 

L'exaltació de personalitat surt a la pri
mera ratlla. «Formo una empresa que no 
tingué mai exemple y no tindrà imitadors. 
Vull mostrar als meus semblants un home 
en tota la veritat de la natura y aquest 
home seré jo». ¿Es posible que un home tant 
llegidor com Rousseau cregui ésser el pri
mer que escriu sa autobiografia? De l'obra 
qu'emprèn fins el nom ha trobat a S. Agus
tí. Luter ha escrit inimitables pàgines so
bre ses crisis de conciencia. ¿Què espera, 
donchs, Rousseau? Escoltem-lo. «Queia trom
peta del judici final soni quan vulga, y vin
dré ab aquest llibre a la mà a presentar-me 
devant del Suprem Jutge dient-li altament: 
Vetaquí lo que he fet, lo que he pensat, lo 

que vaig ésser. No he callat res de dolent ni 
he afegit res de bo... He revelat el meu inte
rior tal com tu meteix l'has vist, Ser Etern. 
Reuneix al meu voltant l'innumera falange 
dels meus semblants, qu'escoltin les meves 
confessions, que 's ruborisin de mes indig
nitats, que gemeguin de mes misèries y que 
cada un d'ells descobreixi '1 seu cor... ab la 
meteixa sinceritat y que sols un digui si 
gosa: Jo vaig ésser millor qu'aquest home*. 
Tota aquesta prosopopeia tradueix un de-
sitg irresistible de justificació. L'autor par
la com un acusat y presenta les seves al·le
gacions. No es veu que s'espansioni lliure
ment per pura cordialitat sinó que parla 
per obligació y violència. El Prof. Móbius 
ha dit que desde les primeres pàgines es 
veu en l'autor un delirant de persecució. 
Sols que aixís com els malalts d'aquesta 
classe s'espressen ab incoerència y difu
sió, '1 nostre imprimiria al seu diari '1 se
gell d'un veritable geni literari. Per confir
mar aquest modo de veure no cal sinó sal
tar a les primeres planes del llibre VII aont 
se llegeix. «Jo voldria per tot lo del món 
poder sepultar a la nit del temps lo que 
tinch per dir, y posat a parlar malgrat 
meu 'm veig reduit a amagar-me, a inventar, 
a probar d'enganyar;... els sostres sota els 
quals estich tenen ulls, els murs que 'm vol
ten tenen orelles: voltat d'espies y vigilants 
malevolents... inquiet y distret, deixo furti-
vament... sobre '1 paper algunes paraules 
interrompudes que tinch ab prou feines 
temps de llegir... Jo sé que malgrat les ba
rreres inmenses de que 'm volten, sempre 
se tem que la veritat s'escapi per alguna 



escletxa. Però com fer-ho perquè atravessi?». 
Y algunes ratlles més amunt. «Avui dia la 
meva memòria y el meu cap febles me dei
xen gaire be incapàs per tot trevall y no 
m'ocupo d'aquest sinó per forsa y ab el cor 
serrat de pena». ¿Es pot parlar més clar 
per un paranoiach, un delirant perseguit? 
El desgraciat se sent rodejat d'enemichs po
derosos que s'han proposat calumniar-lo y 
perdre'l a l'estima dels seus semblants, y ell 
intenta, encara que ab poca confiança, de
fensar-la publicant la veritat, tota la veritat 
sobre la seva vida. Sens el deliri sistemati-
sat de Rousseau que li feia veure arreu ene-
michs y complots, la literatura no compta
ria avui aquesta obra de geni que s'en diuen 
Les Confessions. 

Però no anticipem els aconteixements, 
com deien les antigues noveles. El nostre 
objecte no es Rousseau paranoiach al perio-
de de la virilitat sinó Rousseau neurastènich 
al de sa adolescència. Per això no passarem 
dels primers VI llibres de les Confessions 
espigolant-hi datos clínichs. L'autor ens fa 
saber que fill d'una pobre família de menes
trals a Ginebra nasqué dèbil y malalt costant 
la vida a sa mare. La paraula dèbil (infir
me) pot traduir-se en certa manera per es
guerrat o afecte d'un vici congènit que con-
dempna a una existència precària. Lo cert 
es que Rousseau patí molt jove d'una afec
ció urinaria que alguna especialistes histo
riadors volen atribuir a un defecte de con
formació. 

«Vaignàixer gairebé moribond,—diu ell,— 
Y Poch esperaven conservar-me. Duia'l ger
men d'una incomoditat que 'Is anys han re
forçat y que ara 'm dona algún respir, però 
per fer-me sofrir més crudelment d'altra 
manera». Una tia li donà 'Is cuidados de 
mare. El seu pare era un bon home sem
pre melancòlich, que 's confessava devega-
des més criatura qu'ell. Aprengué a llegir 
molt aviat, y reconeix que les noveles y'ls 
seus héroes imaginaris li donaren una gran 
intel·ligència sobre les passions, li feien co
nèixer tots els sentiments sens haver-ne 
Passat cap, y si no li alteraven la raó, n'hi 
forjaven una altra de diferent tremp in-

135 

culcant-li sobre la vida humana nocions 
estranyes y novelesques de que l'esperièn-
cia y la reflexió no arribaren mai a curar-
lo. Després tocà '1 torn a la filosofia y 
l'història, y tant se transportava '1 nen a 
l'època que llegia, que un jorn el vegeren 
ab esgarrifansa a taula mentres contava '1 
fet de Muci Scaevola, aixecarse y posar la 
mà sobre un braser per representar la seva 
acció. Això no passa d'una intoxicació psí
quica que inhibeix o detura l'idea més ele
mental del dolor, però sia com vulga es 
ben significativa. 

En cambi la seva sensibilitat moral era 
estremada y confinava al histerisme. El seu 
germà que la donava per ésser un pillet, fou 
un jorn molt castigat per son pare, lo que 
l'excità tant que 's posà impetuosament en
tre abdós cobrint a la víctima y rebent els 
cops que li anaven dirigits fins que ab crits 
y llàgrimes feu parar el càstich. Per la seva 
part se reconeix els defectes de la infàn
cia, y recorda que un jorn cometé un acte 
d'indelicadesa a la marmita de M.me Clot 
una vella reganyosa. Però si era xerraire 
y llaminer y devegades mentider, no acu
sava als altres ni atormentava 'Is animals. 
Rousseau com es natural fa gràcia de les 
seves qualitats a l'educació, com fa aquesta 
responsable de les malifetes del seu germà, 
be que tots dos haguessin tingut la me-
teixa. La part de la Natura es res, la de la 
societat tot. Per ell serà d'una aplicació 
universal el cèlebre verset d'Horaci: 

Neglectis urenda filix innascitur agris 

Les seves voluntats eren tant poch con-
trariades — ens diu — que ni en tenia tant 
sols y fins a la seva servitut sota '1 jou d'un 
amo, mai sabé lo qu'era un capritxo. No 'ns 
entretindrem a ressenyar els detalls de la 
seva existència perquè res de notable ofe
reixen fins a la seva entrada al col·legi dels 
Lambercier.La Srta.Lambercier infligia de
vegades als seus alumnes eàstichs infan
tils, però sovint es limitava a la amenaça 
que semblava esgarrifosa. Un jorn vingué '1 
càstich per Rousseau y aquest admirat no 
sols no '1 trobà tant terrible com se '1 figura-
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va, sinó que li feu estimar més a la qui li 
propinà. «Calgué tota ma dolçor natural 
—diu— per no buscar altre cop aquell tracte 
mereixen t-lo, perquè havia trobat en el do
lor, en la vergonya meteixa una barreja de 
sensualitat que m'havia deixat més desitg 
que por de tornar-lo a sofrir de la meteixa 
mà». Aquestes tres paraules ho esplicarien 
tot si ell mateix no es cuidés d'afegir: «Es 
veritat que com que 's barrejava sens dubte 
en això algun instint primerench del sexe, el 
meteix càstich rebut del seu germà no 
m'hauria semblat tant placèvol». Sia com 
vulga la Srta. Lambercier s'adonà del truc, 
y dos dies després el tragué del seu dor
mitori aont fins aleshores havia passat les 
nits. L'aixerida professora sens haber lle
git K. Ebing tenia idea del masoquisme. 

Sabem ja que s'entèn ab aquest nom de
rivat de les noveles de Sacher Masoch — 
una perversió de la vida sexual que subor
dina tots els sentiments y pensaments a 
la representació mental de veure's dominat, 
humiliat y fins maltractat per una persona 
del altre sexe. Aquesta perversió revesteix 
les formes més variades y rares. Una de les 
més conegudes es la flagelació passiva que 
fa trobar als que 'n sofreixen una voluptuo
sitat especial al ésser fuetejat per una per
sona del sexe contrari. No es estrany que 
Rousseau patís d'aquesta forma de maso
quisme, donchs la major part dels que n'es-
tàn afectes ho son desde l'infància. De tots 
modos com la perversitat no es troba més 
que en individus d'una forta càrrega o he
rència neuropàtica, el fet ab la Srta. Lam
bercier es un dato més per judicar l'estat 
morbós de Rousseau. De tots modos la seva 
vida sexual fins a M.me de Warens se reduí 
a figurar-se mentalment l'escena de la Lam
bercier ab altres dones. El cas de Rousseau 
s'ha discutit molt en Freniatria, y per K. 
Ebing l'esplicació que '1 mateix pacient ne 
donava es equivocada. «No osant jamai de
clarar el meu gust—deia—procurava entre
tenir-lo per relacions que m'en conservaven 
l'idea». Això vol dir que per Rousseau la 
flagelació o el mal tracte de la dona era 
l'element principal del seu goig. Al menys 

aixís ho creia. Però 'Is moderns neuròlechs, 
y Binet entre ells, li han oposat ses pròpies 
paraules. «Estar de genolls devant d'una 
amant imperiosa, obeir a ses ordres, tenir 
perdons per demanar-li, eren per mi goigs 
molt suaus». Lo que Rousseau buscava sens 
adonarse'n era l'humiliació devant la dona, 
l'esclavitut sexual, de que la flagelació no 
era més que un modo de manifestar-se. Per 
l'escola moderna l'autor de les Confessions 
seria un masoquista ideal, tal vegada un 
fetichista dels que s'enamoren sensualment 
de les qualitats morals d'una dóna, alguna 
part del seu cos o del seu vestit. «He pos-
seit molt poch,—diu Rousseau,—però no he 
deixat de fruir molt a la meva manera, es 
dir, per l'imaginació». Y afegeix que aques
ta mena de sensualitat no sols la conservà 
«fins a la depravació» després de l'edat nu
bil, sinó que marxà sempre acompanyant a 
l'altra, a la natural y fisiològica. Es tracta, 
donchs, d'una aberració sexual, estigma in
negable de degeneració, que 'ns ajudarà a 
compendre moltes particularitats de la vida 
del autor de YEmilio. 

Les seves relacions ab la Srta. Goton re
velen la meteixa flaca. Que ella ho coneixia 
prou quan li feia de mestra d'escola y pre
nia ab ell mil llibertats, sens deixar-n'hi pen
dre cap a son torn, es dedueix ben clara
ment de les Confessions. A tot y això '1 
platonisme o idealisme de Rousseau conti
nuava manifestant-se ab sos amors ab la 
Srta. Vulson, si amors poden dir-se d'unes 
relacions de sigisbeisme y coqueteria aont 
el jove confident es representava '1 paper 
d'aimant. J. Jaume confessa que hauria es
tat felís com un turch a saber que la senyo
reta Goton concedia a un altre 'Is favors 
que li otorgava a ell y que // calia demanar 
de genolls. En cambi de la Srta. Vulson ens 
diu que hi era més felís en societat que no 
hi hauria sigut a soles, que hi era impune
ment familiar, y que l'imaginació no li de
manava lo que la noia no li concedia. «L'es
timava com germà —afegeix—, però n'esta
va gelós com aimant». Y ens descobreix que 
l'hauria mortificat veure-li fer a un altre les 
carícies que a ell li prodigava. En cambi 



podia veure-la ab plaer, però sens emoció, 
lo que no li passava ab la Srta. Goton, prop 
de qui a estar-s'hi massa estona «les palpi
tacions l'haurien ofegat». Rousseau es un 
idealista per dos costats, lo que fa que la 
seva sensualitat es torni insaciable per ex
cés de representacions mentals y falta de 
sensacions corresponents. Ja veurem des
prés com això obri la porta d'altres abe
rracions. 

Per Rousseau l'origen de tots els seus 
mals es la temporada que passà d'aprenent 
ab l'escultor de medalles Ducommun. Fou 
allà que aprengué més que de grabar, a dissi
mular, mentir y robar «capritxo —afegeix— 
que no m'havia vingut fins aleshores y que 
desde aquell temps no m'en he pogut cu
rar». Més d'un any estava a casa '1 seu amo 
aont vivia sens haver sustret res, quan co-
mensà a robar aspàrrechs, a instàncies d'un 
fadrí de la botiga que 'Is hi feia sustreure 
del hort de sa propia mare y que ne gastava 
alegrement el diner de la venda en esmor
zars a fora. El noi s'aficionà tant a aquell 
joch que «ben prompte, —ens diu—, res 
de lo que li feia goig y li venia a mà estava 
salvat». Vingué un dia que '1 descobriren y 
l'escarmentaren. Res hi feu. L'efecte fou 
de deixar-lo encara més tranquil. «¿Qué 'm 
passarà? Me pegaran ¿y què? Soch fet per
què 'm peguin». Aquest estrany raciocini 
junt a l'ignoscent mania d'obrir el quarto 
de les eines de l'amo per trevallar-hi ell, junt 
també al fet de no sustreure més que co
mestibles y menyspreuar absolutament el 
diner, fan veure en el pobre Rousseau un 
cas de cleptomania. Es un estat tant fàcil 
de trobar com difícil d'aclarir y que en tot 
cas es un altre estigma de degeneració. El 
lladre roba pel profit, l'eleptoman per 
vici. La prova està en el poch o nul valor 
dels objectes y les escasses precaucions que 
pren el culpable o millor dit el malalt. 
Aquest estat o aquest síntoma si es vol es 
al furt lo que la dipsomanía al alcoolisme. 
En l'un cas el malalt beu perquè sí, perquè 
no pot més y si no troba vi, s'engoleix 
aiguardent, si no petroli, en cantitats es
glaiadores y sens ubriagar-se. A un amich 
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meu metge de barco un dipsoman de la 
tripulació se li begué una ampolla de Rom 
quina. Anàlogament el furt del cleptòman 
se distingeix per son caràcter instintiu, 
cego, sens objecte molts cops. Trélat refe
reix d'un subjecte parisench de bona posi
ció a qui després de mort se li trobà la casa 
plena d'objectes de mobiliari sustrets de 
famílies conegudes. Era un home molt sen
sat, molt ordenat, que cents cops havia sen
tit deplorar aquells furts domèstichs a les 
respectives víctimes, que hi havia fet chor 
y que mai ningú hauria cregut capàs de 
semblants actes. Ell meteix acumulava sols 
aquells objectes sens fer-ne res. ¿No era 
cleptòman el Rei Víctor Amadeu I de Sa-
boia? El bon Rousseau s'enganya quan 
diu que hauria arribat a ésser un veritable 
lladre a agradar-li més els diners. Es dir, no 
s'enganya, que s'esplica malament. A voler 
robar per profit ja no hauria sigut ell sinó 
un altre, y aleshores no hi hauria qüestió. 

Es que en efecte Rousseau avans que tot 
y sobre tot es un neuròtich. 

Llegim la descripció magistral que ell 
meteix ha fet del seu estat d'ànim. «Tinch 
passions molt ardentes -diu- y mentres du
ren, res iguala ma impetuositat, no conech 
consideració, ni respecte, ni conveniències; 
soch cínich, descarat, violent, intrèpit, no 
hi hà vergonya que 'm deturi, ni perill que 
m'espanti... Però tot no dura més que un 
moment y el moment que segueix me troba 
aniquilat. Preneu-me a la calma, soch la me-
teixa indolència y timidesa, tot m'esparve
ra, tot me desanima, una mosca que voli 
me fa por; una paraula a dir, un gesto a fer 
esglaien ma peresa; la por y la vergonya 'm 
subjuguen a aital punt "que voldria eclip
sar-me als ulls de tots els mortals. Si s'ha 
d'obrar no sé què fer, si es deu parlar no 
sé què dir, si'm miren perdo l'esma. Quan 
m'apassiono devegades sé trobar lo que vull 
dir, però a les converses ordinàries no trobo 
res, res absolutament, y 'm són insoporta
bles perla raó meteixade que'm veig obligat 
a parlar». He citat espressament tot el pa
ràgraf perquè fa compendre millor que res 
l'estat especial d'ansietat tallada per acce-



sos impulsius y abúlichs que caracterisa la 
neurastenia que dominarà tota la joventut 
de Rousseau. L'abúlia del seu cas es gràfica 
y manifesta. L'idea de tenir de fer passos 
per adquirir quelcom que li faci goig es 
prou a retenir-lo. Si compra vi a cà'l ta-
berner l'enganyaran y l'enmatzínaràn, si vol 
que '1 serveixin de confiansa s'haurà de bus
car molta feina y encara l'enganyaran al cap 
d'avall. ¡Bah, bah! Deixem-ho corre. Aquest 
es el seu raciocini. Y per un neurastènich 
tanca de cóp. 

Però deixem-lo parlar que 'ns esplicarà 
un accés d'ansietat dels que tant abunden 
a la neurastenia y que han fet la fortuna de 
la nomenclatura neuropatològica ab les mil 
y una variants àefobias. «Mil cóps durant el 
meu aprenentatge y després, —ens diu,— he 
sortit ab el desitg de comprar algunes llemi-
nadures. M'acosto a la botiga d'un pastis
ser, veig dones al taulell; me les figuro ja 
rient y burlant-se del lleminaret. Passo de-
vant d'una fruitera, miro de qua d'ull unes 
hermoses peres, llur perfum me tempta; 
dos o tres joves allà aprop me miren; un 
home que 'm coneix es troba devant de la 
seva botiga; veig venir de lluny una noia 
¿no serà la criada de la casa? La meva cur-
tedat de vista 'm causa mil ilusions. Tots 
els qui passen me semblen coneguts; arreu 
estich intimidat, retingut per algun obs
tacle: mon desitg creix ab la vergonya, y 
m'entorno al fi com un tonto, devorat de 
concupiscència, tenint a la butxaca de que 
satisfer-la y no havent gosat a comprar res». 
No's pot donar una descripció més acabada 
d'aquests espasmes vaso-motors ab ansie
tat, propis de la neurastenia cerebral y al
gunes de ses variants com el deliri emotiu 
en que '1 malalt ja no 's perteneix encara 
que conservi tota sa intel·ligència. El des
graciat coneix l'inanitat dels seus terrors, 
lo infundats y absurds que son... però no 
sab sustreure's-hi. La lluita contra la preo
cupació moral es impossible y sols serveix 
per agotar el pacient. Es una força superior 
que l'atura sens resistència inhibint el seu 
esperit. La temptativa d'obrar en sentit 
contrari a la preocupació o l'escrúpol va 

acompanyada d'ansietat, vèrtich, palpita
cions, angoixa precordial, suors, sensació 
de defalliment y confusió mental. Però 
aquesta batalla es molt breu potser per
què '1 pacient sab que per endavant la té 
perduda. Vençut y fadigat l'abandona so-
metent-se a la força misteriosa ab un des-
encoratjament indescriptible. Sia la por dels 
espais, la dels llampechs, la del ferrocarril, 
la de l'estació a peu dret o asseguda, el me
canisme es igual. 

Me trobava jo fa dos anys a la Catedral 
de Milà, y el diable 'm temptà d'anar 
fins a la Guglia Maggiore per admirar el 
panorama dels Alps. El meu càstich pitjor 
no fou la boira que 'm privà de veure'ls, sinó 
l'horrible sensació del vuyt al descendir. Lo 
particular es que l'ascensió inclòs per la 
teulada escalonada de la Catedral no 'm 
produí cap terror. Però '1 descens ab l'es
pectacle de les cases a una profonditat 
d'abim me causà un horror indescriptible 
y una angúnia de les més penoses. Una ob
nubilació de la vista, que arribava a esbo
rrar lleument el contorn dels objectes, y 
una suor freda y enganxadissa m'acompa
nyaren tota l'escala que 'm semblà llarga 
com l'eternitat mentres les palpitacions y 
una lleugera nàusea feien a estones llur apa
rició. Vaig arribar més mort que viu y fent 
vots de no pujar més a cap altura. Y tot 
perquè? Com havia sigut? No ho savia. 
Perill dins una escala de cargol de pedra 
ab llucarnes mirant a fora no n'hi havia 
cap. De què era, donchs, la por? No ho sé. 
El mecanisme d'aquests estats anguniosos 
es encara un misteri. Y ara tornem a 
Rousseau. 

La crisi de la pubertat devia ésser terri
ble per un esperit tant inestable y prompte 
a la melangia y la desesperació. Separat de 
lo que '1 temptava, dins l'estret horitzó de 
la vila, allunyat de la família, apartat dels 
demés jovenets del seu ofici, decidí emigrar 
y córrer món. Ell creu modestament que 
si hagués seguit el curs del seu trevall y 
existència primera hauria tingut un destí 
apacible y envejable. Això no més prova 
que no 's coneixia com se pensava. Ab una 



exaltació perpètua d'imaginació que '1 por
tava a ésser el personatge de totes les no
veles que llegia, malgrat els cops que li 
costaven, no era '1 jove aprenent de la fusta 
dels menestrals ginebrins. Un home que 
tenia per màxima «el plaer de tenir no val 
la pena d'adquirir» y per principi «estrè
nyer be y no desitjar res» poch podia tenir 
vocació de botiguer. Y per la rutina d'un 
trevall manual l'imaginació li corria massa. 
Per lo demés aquí arribem a un punt molt 
interessant de la seva història y veiem apa
rèixer un nou personatge: Rousseau viatger. 

Els viatges son moltes vegades l'espres-
sió d'un sistema nerviós malalt. Deixant 
apart les fugues inconscients o crisis comi
dáis dels epilèptichs y les llargues escur-
sions dels paranoiachs o delirants crònichs 
que firmen lo que 'Is inglesos n'han dit la 
tramp-class, varietat de vagabonds, els 
neurastènichs es troben també subjectes a 
la passió o l'obsesió dels viatges. Es una 
necessitat indescriptible de mudar de lloch, 
ocasionada per l'agotament d'impressions 
que obra en sentit depressiu y dolorós per 
ells quan resideixen temps, devegades no 
molt temps, en un meteix lloch. El primer 
dia 's troben uns altres, l'aire es més pur, 
el menjar més sà, '1 paisatge més variat, la 
gent més amable, però no tarda a venir el 
cansament y darrera d'ell la fuga. Aquesta 
es la veritable característica d'aquest estat 
particular que fa atravessar regnes en una 
exhalació als malalts quan son richs o els 
fa errar miserablement per carreteres quan 
son pobres. Al Indostà aquests malalts 
formen llegió y fins casta ab els anomenats 
yoguis. No viatgen per veure coses, o si ho 
diuen, s'en fan l'ilusió; viatgen perquè no 
poden estar-se quiets, y la monotonia de la 
vida diària 'Is es irresistiblement dolorosa. 
L'excèntrich Duch de Peterborough que, 
segons Macaulay, quan tenia 'Is cavalls en
ganxats per anar a Madrit donava ordre 
de girar a Copenhague, era d'aquest grupo. 
Tal vegada l'Emperador Adrià ne formava 
Part ab sos setze anys de viatges. Però no 
cal puntualisar que 'Is exemples no falta
rien a Espanya meteix. 
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A la primera sortida Rousseau, més felís 
que D. Quixot, trobava la seva Dulcinea. 
Es més que cèlebre la descripció de la seva 
entrevista entre '1 jardí y la muralla y no 
tinch per repetir-la. El desitg secret del 
jove viatger de quedar-se a casa sa hermosa 
benefactora sortí fallit, y li calgué ingressar 
en un hospici de catecúmens, lo qual era 
molt diferent. Ab tot, el viatge li feu bé y 
no'l sentim queixar-se d'aquelles tortures 
morals que li feien un infern de la vila de 
Ginebra. D'aquí endavant marxar sempre es 
el millor de sos remeis fins en mitg de la 
tempestat del seu deliri de persecucions. Els 
viatges, y viatges a peu, son per ell la delícia 
de les delícies. Pendre la diligència es do
nar-se amos y tenir-se de barallar; anar a 
peu es un goig sens amargor. De fet ja a 
París y home cèlebre, proposava cent vega
des a sos amichs un viatge a Itàlia sens més 
companyia que un minyó per dur l'equipat
ge. Però aquells no parlaven, assentien y 
no s'enrecordaven, o com Grimm se limita
ven a escriure'l. 

Entre les aventures de Rousseau a Turin 
n'hi hà una que M. J. Lemaitre no s'ha des
cuidat de glosar y es el robo de la cinta a 
la mort de M.rae de Vercellès aont Rousseau 
feia de criat. Com l'autor de les Confessions 
era un cleptòman y no un lladre no s'ama
gà gaire del seu famós furt ensenyant la 
cinta públicament. Li prenen y li pregunten 
d'aont ho ha tret, y ell confós indica una 
bona xicota anomenada Marión com ha
vent-li regalat. Com es natural es formà un 
judici de família, presidit per el Comte de 
la Roque, hereu de la difunta, devant del 
qual el nostre literat tingué l'aplom de con
firmar la falsa acusació. Aplom he dit, y no 
es la paraula. Rousseau estava pres de la 
més terrible ansietat, no savia lo que 's 
deia, hauria acusat igual a la pobre Marión 
que al Gran Turch y fins hagués confessat 
ab un jutge més hàbil. Lo cert es que '1 
Comte de la Roque despatxà acusada y 
acusador amenaçant al culpable ab el re
mordiment. M. J. Lemaitre creu de bona fe 
a Rousseau quan diu que aquesta escena 
anys després no '1 deixava dormir a les 
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nits perseguint-lo com l'ombra d'un crim. 
Es anar a buscar molt lluny els remordi
ments per una crisi de conciencia que en 
Rousseau era de angoixa neurasténica. Des
prés l'il-lustrecrítich parisench no es clínich, 
y no té obligació de saber que un malalt 
com Rousseau quan no té crims y remor

diments se'ls inventa. Més judiciós era '1 
capellà del Tris tram .Shandy quan deia: 
«Sempre que la conciencia acusa a un home 
es ab raó... a menys que 's tracti d'un cas 
agut de melancolia». 

W. COROLEU 
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Fulles d'antany 
(í860-1890) 

CADA temps tè sa íesomía, y es evident 
el cambi que les diverses tendències 
produeixen, en els diferents períodes 

que poden observar-se. Ni havem d'ésser 
d'aquells qui ab exageració marcada troben 
inmillorable tot lo passat, ni podem donar 
en absolut la raó als qui guiats per aspira
cions molt enlairades y tot, opinen que sols 
poden atribuir-se qualitats superiors al pre
sent y a l'avenir. 

Refusant tot sofisme y admetent el juí 
serè y desapassionat de la crítica esbrina-
dora, cal reconèixer, coní en tots temps, a 
mida que les aspira cions de cultura es deixon
diren, alentaren bells propòsits tots aquells 
qui al moviment d'avenç, pogueren apor
tar el seu concurs, tot essent com lla. 
vores ho eren, y com solen esser-ho sovint, 
prou diferentes les corrents informadores, 
per migrades que a Barcelona fossen les 
concepcions culturals, durant aquells anys, 
comparant-les, ab els horitzons més esplèn-
dits qu'ara com ara alenen els progressos, 
lluitant y tot ab causes esternes prou reco
negudes. 

En la trentena d'anys, desde 1860 a 1890, 
es digne de memorar-se l'evolució realisa-
da en els avenços artístichs, científichs y 
literaris, en nostre terrer, trascendint a la 
seva pròpia significació política; no's pot 
deixar de reconèixer, com més aillada si 's 
vol que ara, s'havia donat l'empenta salva
dora, y arrelant-se '1 crit de YOda a la 
pàtria, donat trenta anys enrera per En 
Carles Bonaventura Aribau, com alensemps 
causa impresió els Trobadors nous d'En 
Antoni de Bofarull, no s'avergonyia de 
parlar en català la gent de certa classe 
social, ni la prempsa, fins la política y tot, 

deixava d'atribuir-se cert esperit regional, 
que aixís també va manifestar-se en els es
tudis de les arts y de les ciències. 

En efecte, fins allavores, el classicisme 
grech a l'estatuària, les composicions histò
riques de l'època romana y dels reinats de 
Castella, quan no la pintura rel-ligiosa, re
petint motius d'originalitat ben escasa, in
formaven les arts gràfiques; y, com no fos 
pera donar a conèixer els descubriments de 
fantasies forasteres, poch s'havia trevallat 
en estudis, que com la flora, la geologia, y 
tantes altres manifestacions, permaneixien 
bon xich descuidades per lo que fa a les ob
servacions locals. De l'any 1860 ensà, aixís 
com se deixondiren les lletres catalanes, 
sorgien característiques y apropiades mani
festacions en les ciències y en les arts, fent 
via en son progrés, y preparant a Catalunya 
succesiva evolució. 

Escultors com En Sunyol, els Vallmitja-
nas, l'Aleu, l'Oms, En Nobas y En Sangenís; 
pintors com En Lorenzale, En Rigalt, En 
Martí y Alsina, En Fortuny, En Soler y 
Rovirosa; músichs com l'Obiols, En Pardàs, 
En Calvó Puig, En Cuyàs, y En Piqué; juris
tes com En Martí d'Eixalà, En Vergés, En 
Permanyer, y En Duràny Bas;filosophs com 
En Llorens y Barba; filòlechs, com l'Angla
da, En Llausàs, En Bordas y En Bergnes de 
les Cases; polítichs com En Cutchet, En 
Mané, y En Víctor Balaguer; poetes com En 
Rubió,yl'Aguiló,EnCalvet,yl'AdolfBlanch, 
y literats com En Milà y Fontanals, y 'ls 
Bofarull, que en els primers temps d'aquell 
període cobraren fama merescuda, eren 
prou pera sostindré brillant prestigi, y 
pera iniciar el progressiu moviment dels 
dies posteriors, ab tot y ésser ben poques 
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allavores, les associacions barcelonines, que 
poguessen merèixer en absolut el concepte 
de consagrar-se tant sols a la cultura. 

No mancava pas l'esperit d'associació, 
mes no s'havia esvahit encare l'arcaisme, 
que venia a ésser com rutinari, perjudicant 
l'esclat de les tendències que d'altre mena 
podien nodrir les manifestacions de l'intel-
ligència y l'arrelament dels principis estè-
tichs. El moviment impulsiu dels Jochs 
florals, iniciats tot just feia un any, fou 
sens dubte el toch oportú pera deixondir 
l'inspiració dels que s'aplegaren pera fer 
feina profitosa, y l'influència de la novella 
institució, iniciada per En Bofarull, En Milà, 
En Rubió, y En Balaguer, va mostrar-se 
pla be, trascendint a les Acadèmies, que 
com les de Bones Lletres, y de Ciències, y 
Arts, duien una existència prou retreta, es-
teriorisant-se tot just, encara que contessen 
entre llurs adeptes, homes eminents, entus-
siastes del saber y de l'estudi. 

Lo meteix esdevenia en quant a les socie
tats: Econòmica d'Amichs del pais, Barcelo
nina d'Amichs de l'instrucció, y ab l'anome
nada la Filomàtica, que sols donaven fe de 
vida en determinades diades. 

En cambi l'Institut de Sant Isidro, instalat 
llavores, en una antiga com senyorial casa 
de la Plassa del Beato Oriol, mostrava una 
activitat digna de lloansa, publicant en ca
talà, ja feia alguns anys, el Calendari del 
pagès, en el qual, apart dels trevalls técnichs 
d'En Justo Villanueva, En Ciprià Costa, 
l'Artizà, y '1 prevere González de Soto, 
hi col-loboraven, publicant-hi varis tre
valls literaris, la poetisa D.a Pepa Massa
nes com l'anomenàvem familiarment, els 
que tingueren la sort d'admirar-la per la de
licadesa dels seus sentiments; En Calvet, y 
altres, que temps després, recordaven ab 
goig, haver estampat en aquell llibre, llurs 
primers ensaigs literaris. 

En Andreu de Ferran, era l ' àn ima 
d'aquella institució, en la qual, no sols els 
propietaris rurals hi figuraven, que també 
els aristòcrates més coneguts de Catalunya, 
y 'Is més eminents juristes, puix cal re
cordar que l'institució aquella fou en aquells 

temps, la que ab major delit, defensava les 
institucions forals de nostra terra, y la que 
sempre's mostrava disposta pera defendre 
els interessos de la pagesia, y la prospe
ritat del terrer, en llurs més significats as
pectes. 

Vetllant pels progressos industrials, exis
tia ja llavores, l'Institut Industrial de Ca
talunya, que sostingué campanyes favo
rables a la producció manufacturera, potser 
un xich més de lo que convenia a la prospe
ritat de les arts y oficis. En Joan Illas y Vi
dal, En Nicolau Tous, En Joseph Francisco 
Orellana y En Güell y Ferrer, inspiraven 
llavores els nombrosos adeptes de l'Institut, 
per a sostindré les aspiracions del trevall, y 
prova incansable n'era, apart dels constants 
estudis arencelaris, a que segons l'opinió 
dels incipients lliure-cambistes, es reduien 
els serveis d'aquell centre, les esposicions 
organisades en 1850 y 1860. L'Institut Indus
trial, ocupava un espaiós local del carrer 
Nou, prop de la Rambla, aont després s'hi 
hostetjà l'Ateneu Lliure, y més d'un cercle 
polítich, al disoldre's aquella institució. En 
les sales del Institut s'hi aplegaren les co
missions, que més tart constituiren noves 
corporacions artístiques y literàries, y d'allí 
partiren les adhesions dels productors de 
Catalunya, per a els primers concursos in
ternacionals de Londres y de París, esvaint 
aquell concepte d'egoisme, ab que tantes 
voltes s'ha titllat els trevalls de consem
blantes institucions catalanes. 

Sens mancar cada una d'aquelles entitats 
a llurs respectius propòsits, y pera donar 
nova mostra dels impulsos que a l'element 
intel·lectual de Barcelona alentaven, va 
fundar-se per aquell temps l'Ateneu Català, 
inaugurat el dia 20 de Maig de 1860, y que 
deu anys després va fusionar-se ab el Círcol 
Barceloní. Els serveis d'aquella generació, 
en la qual hi sobresortien l'Anglasell, En 
Permanyer, En Duran y Bas, el Doctor Rull, 
En Farràn, En Mestres, l'Illas y Vidal, els 
Milà y Fontanals, En Vidal de Valenciano, 
En Cerdà y tants d'altres, feren assahonar 
el vastíssim camp, aont després arrelaren 
les manifestacions de la cultura catalana, 
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fins si 's vol, influida potser per les tendèn
cies del romanticisme, bon xich contràries 
a les noves aspiracions. 

Si feu via a Barcelona, el plantejament 
d'intitucions de cultura, de llavors ensà, ho 
prova, que quan setze anys després En 
Manel Duran y Bas, va proposar la creació 
de V Unió de corporacions, idea digna d'esser 
aplaudida, foren més d'una cinquantena, les 
qui s'adheriren, tenint-hi representació tota 
mena d'estudis útils y d'enlairats propòsits. 

Quan poch temps després de la revolució 
de Setembre, y en plena lluita dels ideals 
polítichs s'observava '1 pas progressiu, no's 
deixà d'organisar institucions culturals a 
Barcelona, podent pressentir-se si arrelava 
la bona llevó sembrada, y com d'aquells 
puntals ben fonamentats, n'havia d'eixir un 
conjunt admirable, desfent el concepte 
format de nostra capital, per a els qui hi 
aprecien sols en ella, el borrissol del cotó y 
la pluja de les cendres del carbó de pedra. 

En el lapsus dels anys 1870 a 1880, bon 
xich avans de l'actual deixondiment de la 
cultura catalana, de més a més de les corpo
racions ja esmentades, impulsaven el movi
ment d'avenç, el Foment de la Producció 
Nacional, establert al carrer del Pi al eixir 
de la casa Moya; el Foment de la Producció 
espanyola, instalat al carrer dels Gegants; 
el Centre de Dependents de Còrners, que 
comptava ab centanars de socis, ocupant la 
casa de la Plassa de la Verònica, que fou 
enderrocada pera construir-hi el casal del 
Cassino Mercantil, centre que publicava una 
revista y donava vetlladesyconferències, te
nia classes obertes per a l'il-lustració dels so
cis, y de la qual més endevant va formar-se el 
Círcol de la Joventut mercantil, aont En 
Company y Fages, En Romà Soler y tants 

d'altres, s'afanyaven per afavorir la cultu
ra; l'Ateneu de la classe obrera, que ocupa
va part del edifici de Sant Felip Neri; l'Aca
dèmia mèdico-farmacèutica de Barcelona, 
que en son hostatge del carrer de Cassadors 
sostenia animades discussions científiques; 
l'Associació arqueològica barcelonina que 
dirigida per En Joseph Puiggarí, va promou
re y organisar desde 1877, selectes esposi-
cions d'antigüetats; la Misteriosa societat li
terària aont En Matheu, l'Obradors, En 
Picó, Mossèn Cinto, el canonge Collell y 
un aplech de jovent entusiasta 's reunia; 
la Jove Catalunya, l'Institut Industrial de 
Catalunya, aont l'Aulestia ens donava a 
conèixer els Quadros d'Història Catalana, 
En Guimerà les seves poesies líriques, y En 
Vilanova, els quadros de costums, que li 
donaren renom literari; VAssociació Catala
nista d'excursions científiques, de la qual 
deia a poch d'instituida, En Riera y Bertran, 
que feria serveis evidents al catalanisme; 
el Centre Català, iniciat per l'Almirall, y 
organisador del Congrés de 1879, y tantes 
altres que no detallo, per ésser més prope
res als nostres dies. 

Y, com si no no fos prou encar aquell 
esplet, pera espansionar l'esperit, dels 
qui afanyosos preparaven l'evolució, els 
escriptors y els artistes, s'aplegaven per 
aquells temps en les sales dels cafès de les 
Delícies, del Suís, del Liceu, de Pelayo, y 
a la saleta alarb del cafè Nou, acudint a 
aquelles reunions íntimes, els qui s'anome
narien ara intel·lectuals, y que llavores, 
obeint a patriòtiques aspiracions, es gau
dien ab el dictat de ferms catalanistes. 

JOSEPH FITER 
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Del llibre de propera publicació «FIDES» 

Q)uan jo era nin 

Quan jo era nin, Jesús m'acompanyava 
voltat d'Àngels y Verges; jo recordo 
dels plàcits temps de ma infantesa 'Is dies 
y se m'evoquen plens d'un solplascèvol 
com el qu'en dolces tardes tardorenques 
daura 'Is jardins dels claustres; en ma vida 
sempre hi hà bategat quelcom aurifich, 
quelcom suau com melodia d'orga ; 
quan jo era nin Jesús ni'acompanyava. 

D'aquell temps infantívol les memòries 
un xich confoses ja les tinch: me parlen, 
bellament barrejades, de bells somnis, 
de contes avïals, d'afectes tendres, 
de grans pressentiments, d'alegrors pures 
com Diumenges de Rams, d'altes tristeses, 
d'any or anees de noi, de penes vagues, 
de pensaments puerils o be seriosos, 
de temences, de jochs y de pregàries, 
de llibres, y en conjunt de qualque cosa 
pressentida, molt gran y noble y pura, 
de qualque llum que tot m'ho aclaria, 
d'algom com un preludi de grandeses 
Ilegitimes y fortes y enlayrades 
que 'l bon Jesús farà florir un dia! 

X A V I E R V I U R À 
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L'ensenyança a Alemanya 
El dibuix en les Escoles superiors (,) 

( Continuació^) 

ELS més grans pedagochs—Comenius, 
Pestalozzi, Roussea, etc.,—al solicitar 
per primera vegada que fos considerat 

el dibuix com un cos d'ensenyança especial, 
pensaren segurament en una ensenyança 
de caràcter artístich. Trobem en llurs es
crits una opinió perfectament igual respec
te a la naturalesa, el fi y l'objecte del dibuix: 
Se poden resumir llurs paraules en la frase 
«El dibuix deu ser un excercici lliure, 
fundat en la manera personal de sentir y 
compendre la manifestació o representació 
de les coses; es a dir un art; y la Naturalesa 
deu ser son Mestre.» 

Malgrat l'indicació clara y concreta deis 
camins que devia seguir aquesta ensenyan
ça, feta per aquells pedagochs ja fa més de 
cent anys y especiament pels deixebles de 
Pestalozzi, Joseph Schmidt, Ramsauer y al
tres, y malgrat els esforsos ulteriors de Nie-
meyer, Harnisch, Diesterweg, etc.; pera 
implantar-los y desenrotllar-los, no conse-
guiren pas allunyar el desordre y la poca 
solta ab que's proporcionava l'ensenyança 
del dibuix, fonamentada en la còpia mecà
nica segons làmines que dominava per tot 
en aquell temps. 

Durant el primer terç del sigle passat y 

l'ensenyança del dibuix encara no s'havia 
conquistat una posició fixa dintre dels plans 
d estudis de les escoles superiors; si d'en 
tant en tant s'hi trobava era sols tolerada; 

(1) per la senzilla rahó, de que dites escoles 
se consideraven com establiments pura
ment científichs y se creien obligades a 
refusar l'entrada a una instrucció de caràc
ter artístich. 

Sols l'admeteren efectivament, quan se 
presentà un metodista que despullà '1 di
buix de son caràcter d'art y posà en primer 
lloch els elements científichs que conté, 
desarrollant-los fins a son grau més alt. 

El pintor y mestre de dibuix Pere Sch
midt, dirigint-se contra l'antich, embrutidor 
y aclaparant mètode de la còpia de làmi
nes, en fundà un altre qu'exigia la formació 
y trevall intel·lectuals ab tota l'energia;y se-

(1) Ab tot, els qui ocupaven els llochs més enlairats en les 
esferes directores, reconegueren l'excepcional valor que una 
ensenyança apropiada de dibuix representava per les escoles 
superiors; y trevallaren ab dalit per a ses fructíferes creació y 
formació. Aixis ho prova un decret que Guillem d'Humboldt, 
dlrigi l'any 1809 com president de la secció pera l'ensenyança 
pública prussiana, a la Acadèmia Real de les arts a Berlin. 

En el mateix, reproba que les Escoles Superiors considerin 
el dibuix com una cosa accessòria y sens cap importància: Se 
queixa de la falta d'un mètode que faci possible al menys in
tel·ligent dels mestres l'obtenció de resultats acceptables. 
Fa proposicions en aquesta direcció a l'Acadèmia, y senyala 
ell mateix ab ull certer, les tasques y els camins de l'ins-
truccló. 

Desitja que'l dibuix siga tractat com una espècie o mena de 
llenguatge. Fa estrebar-ho tot, de la educació adecuada per a fer 
avinent als jovens esperits la comprensió, representació e in
venció de formes; ab l'objecte de forçar d'aquest modo la dis
posició natural dels dèbils y de donar a la disposició espressiva 
dels forts, llibertat de manifestar-se. Diu que l'objecte o matèria 
de l'instrucció ha de ser la Naturalesa y avans que tot el cos 
humà. 

(1) Les escoles superiors d'Alemanya son equivalents a les nostres de segona ensenyança. 
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nyalant els cossos geomètrichs com els més 
propis per a aquest objecte, vegé en ells, el 
fonament sobre el qual descansa tota ber 
Ilesa en la Naturalesa y en l'art. Schmidt 
fou l'inventor de «la Ilógica en les vi
sions.» 

El seu mètode d'ensenyança y l'èxit que 
obtingué, signifiquen la victòria de la con
seqüència y rigor metòdichs, sobre l'esperit 
lliure de l'art; y ensemps la negació com
plerta de la necessitat de pendre en con
sideració la naturalesa del noi, exigida per 
Rousseau, Pestalozzi y Humboldt. 

Pere Schmidt aportà al dibuix l'element 
estrany y contrari al meteix, de la correcció 
matemàtica, manant textualment «que ni un 
cabell s'apartés el deixeble, de la major 
exactitut.» 

Aixís creà el principL—contra natura— 
d'una amalgama entre el trevall a mà lliure 
y la correcció geomètrica; principi qu'està 
en contradicció (confessada perell meteix) 
ab el Pare de la nostra moderna pedagogia. 

Lo demanat en và fins allevores, ho logrà 
el mètode de Schmidt. En Març de 1831 
aprengueren els primers plans d'ensenyan
ça oficials redactats en aquest sentit, con
sagrant al dibuix com una matèria d'ense
nyança en les escoles superiors y gimnasis 
de Prussià. Poch temps després fou acceptat 
per les escoles superiors dels demés Estats 
alemanys. 

Ensemps apareixia en aquests moments— 
una altra corrent que acabà de desviar 
l'ensenyança del dibuix en aquelles escoles 
superiors. 

Les primeres Esposicions Universals de 
París, Viena y Londres imbuiren la per
suasió de que l'Indústria y els oficis neces
sitaven una instrucció especial. En totes 
les ciutats alemanyes se fundaren ab aquest 
objecte escoles professionals de dibuix. 

Per educar els professionals en el sentit 
d'una major exactitut en el trevall, se fo
namentà la primera ensenyança del dibuix 
en les formes geomètriques regulars; y per 
acomodar-los ala comprensió del Ornament, 
s'elegí l'ornament històrich com tema de 
les classes superiors. 

En interès dels oficis s'anà tant lluny, 
que's posà en algunes ciutats, l'ensenyança 
del dibuix (fins en les universitats y altres 
establiments d'ensenyança superior y d'hu
manitats) baix la direcció de les autoritats 
professionals en els distints oficis. 

Per tot arreu se deixava sentir l'influèn
cia de les indústries y professions científi
ques, tot rebutjant-se en absolut, la consi
deració de les inclinacions y aptituts dels 
deixebles; s'exigí la rigurosa ensenyança 
de les masses y sòlits geomètrichs fins en 
les classes superiors, y s'excluí severament 
la Naturalesa y tota estructura orgànica 
en general. Ben al revés; se considerà sobre 
tot com a materia d'ensenyança, les estruc
tures estilisades que poden ser resolies per
fectament sense cap mena de talent artístich. 

Totes les classes de dibuix eren accessi
bles a l'influència dels oficis; y com l'objecte 
y fi d'aquests no es pas integralment edu
catiu sinó en son mínim grau, perquè sols 
representen una pràctica fragmentària y 
parcial, l'influència dels professionals pro
duí una desviació encara més fonamental 
del fi propi y característich de l'ensenyança 
del dibuix. 

Fins a las darreries del sigle passat, es a 
dir, gaire be durant setanta anys se seguí en 
tota la Alemanya la direcció dada a l'Instru-
ció del dibuix per Schmidt; y l'antipatia de 
les escoles superiors alemanyes per una en
senyança de dibuix en un sentit artístich se 
mantingué sencera. (1) Però no pot reconve-

(I) El dictamen del Director de l'escola Albinus de Lauen-
berg pera la junta dels directors del Schleswig-Holstein feta en 
l'any 1886 dona aqueixes rahons. 

«La aparició d'una matèria d'ensenyança—per exemple l'His
tòria Natural, la Geografía y el dibuix-introduida de nou en un 
establiment d'organisació antiga ha de lluitar per algun temps 
ab obstacles y dificultats; perquè sols podrà adquirir carta de 
naturalesa quan aquella matèria s'hagi desenrotllat dins la 
ciència. Hi hà qui dona el dret a l'existència del dibuix con
siderat baix el punt de vista artístich; però en aquest sentit 
sols pot tenir valor per a poques naturaleses especialment dis
posades per a l'art. Cap de les arts, per belles y sublims que 
siguen, poden ser objecte d'ensenyança en un establiment d'edu
cació general e integral; sols després que la ciència—qu'esta 
sens dubte amagada en cada art real—s'ha deslliurat de l'art, 
fent-se visible y independent podem seriament preguntar-nos 
si aquesta ciència podrà servir per l'objecte educatiu d'un 
establiment que no siga escola d'arts ni d'oficis sinó que s'hagi 
imposat com a fi l'educació general del esperit o educació 
intel·lectual. 



nir-se el nou estament o professió de mes
tres de dibuix, si cedint a la pressió de 
l'escola, transformà l'ensenyança del dibuix 
a pols en una ensenyança cada vegada més 
científica; perquè solament d'aqueix modo 
li pogué assegurar un lloch segur dins l'or
ganisme de l'escola. 

Dels diversos mètodes d'aquell temps, en 
principi iguals entre sí, el del inspector de 
dibuix de Leipzig y conegut il·lustrador 
Fedor Flinzer, guanyà gran influència en 
les escoles superiors; especialment les del 
Nort d'Alemanya. Aquest mètode que ha 
de senyalar-se com el tipo de la didàctica 
d'aquell temps fou descrit ras y curt pel 
meteix Flinzer en les següents paraules: 

«L'intrucció comensa a la sexta classe y 
deu seguir fins a la terça a través tots els 
graus; inclosa l'ensenyança de masses (de 
bulto); de modo qu'els deixebles que siguin 
considerats mes aptes arribarán a fer exer
cicis episòdichs». 

«Es prohibit l'ús de qualsevulga instru
ment per a mesurar o guiar (regles, escaires, 
compàs, etc.,) y el plà instructiu deu ser 
ben rigorosament encadenat». 

«Durant el primer any se practicarà el 
dibuix general de les formes regulars geo
mètriques construides uniformement sobre 
superfícies planes». 

«Durant el segon any el de les formes 
irregulars construides uniforme y regu
larment—especialment l'ornament pla». 

«En el tercer any segueix el dibuix de 
coses ab models de barretes de ferro y 
models de fusta, dibuixant solament els 
contorns: aixís com també serviran de 
models per a tota la classe, grans cossos 
elementals (de 36 hasta 76 cmt.) en guix, 
etcètera». 

«En el quart any se practicarà el sombre-
jat—igualment general—segons els models 
plàstichs de distints materials». 

«Cada exercici de tot el plà d'ensenyança 
sesplicarà molt a fons—avans de comen
çar el dibuix—a cada un dels deixebles, y la 
construcció de cada figura se trobarà per 
medi del seu penetrant y detingut examen». 

Durant l'últim deceni del passat sigle, 
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s'afegí per alguns metodistes una estili-
sació o combinació de formes de plantes ab 
l'objecte de donar a l'ensenyança una 
conexió més estreta ab la Naturalesa y ab 
l'art. 

Però com que aquests exercicis roman-
gueren una manera d'omplir un espai ab 
fulles, baix un principi geomètrich inflexi
ble y executat segons regles dades, no 
assoliren son fi, més qu'en son mínim 
grau. 

El problema d'un semblant mètode de 
dibuix establert y fonamentat en les cièn
cies està certament resolt en aquell pe
ríode. 

No pot negar-se que l'ensenyança del di
buix per mediació del sobredit mètode, 
adquirí un lloch fixo y segur en el plà 
d'estudis de les escoles superiors; però 
tampoch se pot negar que l'esperit d'aquella 
s'estraviava més y més del que inspirava 
a la Pedagogia quan demanava que fos 
tinguda en consideració dita ensenyança 
per a la educació del home en primer 
terme. 

Els principis sostinguts per la «Societat 
de Mestres de dibuix alemanys» desde l'any 
1879 fins al 1902—es a dir per espai de 23 
anys—signifiquen el màxim allunyament 
de son fi verdader y originari; en aquells el 
dibuix a mà lliure s'agregava a les ciències; 
y 's rebutjà la consideració del talent y la ca
pacitat dels deixebles, s'exigí la rigurosa 
ensenyança dels sòlits geomètrichs fins en 
les classes més superiors y s'escluí seve
rament de l'instrucció, la Naturalesa y en 
general tota estructura orgànica;—s'imposà 
en cambicom a matèria d'ensenyança, sobre 
tot, estructures estilisades que poden ser 
resoltes sense talent artístich de cap 
mena. 

Enfront d'aqueixa contraposició de l'en
senyança pràctica del dibuix ab la Natu
ralesa y ab l'art, comensà a percibir-se una 
aproximació sempre major a aquests per 
part de les més altes autoritats de les es
coles, en sos plans d'ensenyança. 

Els plans d'ensenyança prussians de 
1882 exigeixen en les classes superiors, 
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iunt ab el dibuix de les formes de la Natu
ralesa, els croquis y els apuntes y també 
la consideració del talent individual. 

L'introducció dels principis sobredits de 
la societat de professors de dibuix són 
refusats espressament y d'un modo cate-
gòrich. 

El plà d'estudis de 1892 fou fet encara 
ab una més estreta compenetració y major 
harmonia ab la Naturalesa. 

El de Saxonia de 1884 seguí la meteixa 
direcció, exigint que 's tinguessin en con
sideració les inclinacions del deixeble y el 
dibuix d'art; però tant sols ahont hi hagués 
talent y disposició per a aquest. 

Ab igual o semblant base estan redac
tats els plans d'ensenyança de Baden de 
1897. 

Ab tot y la direcció favorable a l'art im
presa en el plans d'ensenyança, l'instrucció 
romanguè per tot arreu ab conexió ab el 
mètode científich. 

Aixís quedà aclaparada allavors l'instruc
ció del dibuix en les escoles superiors ale
manyes durant aquest període per una 
doble tendència; la científica junt ab la 
professional. 

La primera es més evident en els Estats 
del Nort y la segona en els del Sud. 

A conseqüència de l'educació intel·lectual 
(del pensament abstracte) tant oposada a 
l'ensenyança del dibuix, els millors resultats 
de la meteixa foren d'escassíssim valor per 
a '1 desenrotllo espiritual dels alumnes. 

Una aital ensenyança els devia cansar; 
mentres que una ensenyança que hagués 
fet remarcar la part artística, hauria sigut 
apte per a servir de contrapès al trevall 
intelectual propi de les escoles superiors 
refrescant l'enteniment y servint de com
plement necessari per a una educació ar
mónica e integral. 

Y lo pitjor del cas era el descontent dels 
alumnes a mida que anaven adquirint la 
creencia de que l'activitat espiritual qu'es-
mersaven ab aquella, era sols una lleugera 
repetició de l'activitat exercida en la llissó 
de matemàtiques; y en lloch de l'interès 
vital que cada noi porta en sí a l'escola, 

per la Naturalesa y el dibuix, venia una 
aversió per a aquest qu'era lo més temible 
y perillós especialment per lo qu'es refe
reix als alumnes de major disposició per a 
l'art. 

Les fortes y contínues queixes dels pro
fessors de les Facultats—especialment els 
de Medicina—proben palesament lo poch 
que una aital ensenyança contribuía al 
desenrotllo de les aptituts dels alumnes. 
No sols feia omissió de l'educació artís
tica y l'art, sinó que trevallva en contra 
seu. 

Per aquells temps l'ensenyança del dibuix 
s'anà atansant a la Naturalesa; cristallisa-
ren completament en ella els croquis y les 
metòdiques composicions y dibuixets es-
quemàtichs fets de memòria; y ajudada per 
la psicologia y la pedagogia esclatà ab vida 
nova. 

Durant els vint anys últims la psicologia 
s'endinzà més y més en l'estudi de l'infan
tesa, mostrant quins sentiments y forces 
omplen l'esperit de la criatura y les regles 
o lleis que les regulen: la pedagogia conta 
ab aqueixa nova ciència en totes les esferes 
de l'ensenyança; l'art penetrà cada jorn més 
al fons de la Naturalesa; la vida, ab ses 
tasques més difícils a cada instant y ab sa 
creixent y violenta lluita per l'existència, 
exigí de l'escola una educació més intensa 
de la personalitat y el caràcter, y una par
ticular utilisació de les aptituts personals: 
se despertà l'anhel per la fruició artística; 
les ciències, arts e indústries imposaren un 
conreu superior de la força d'observació y 
un enrobustiment del qu'en podríem dir 
«pensament objectiu», en contraposició del 
pensament abstracte conreuat ab prefe
rència y fragmentariament en les escoles; 
y la qüestió de l'educació artística dominà, 
dins poch temps, tot el camp de la discusió 
pedagògica. 

Allavors se giraren els ulls vers l'ense
nyança del dibuix, que semblava tant lluny 
de son fi propi com disposada a fer tota la 
feina aquella, vinguda tant de nou, espe
cialment les troballes de la psicologia, a la 
qual pertany el mèrit de l'orientació nova, 
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se plantejaren problemes referents a-n aque
lla ensenyança, per la solució dels quals no hi 
havien encara preparacions pràctiques ni 
esperiències; mes després d'un acort general 
se li feu sofrir, en molt poch temps una re
forma tant forta, poderosa com gaire be cap 
altre ensenyança ha esperimentat mai. 

La glòria d'haver cridat l'atenció sobre 'Is 
falsos camins que seguia l'ensenjrança del 
dibuix y d'haver senyalat la direcció d'uns 
altres més planers y racionals correspon 
en primer terme el Dr. Hirt de Munich y 
desprès al professor de l'història del art a 
Tubinguen Dr. Conrrad Lauge (1). 

Els principis de la Reforma, que segons 
Hirt, representaven una total revolució e 
inversió del mètode usual, trobaren clara
ment en els círcols de professors pràctichs 

(1) Hirt declara en son opuscul «Idees sobre l'ensenyança del 
dibuix y educació de la professió artística», publicat l'any 1887— 
que té tanta importància el dibuix com la lectura y l'escriptura, 
y que no sol tenir cap valor el dibuix copiat de models en guix 
sens colors; reclama, en cambl, que se condueixi al alumne 
pera que ab una certa facilitat no sols pugui representar els 
objectes de la Naturalesa sinó també els moviments dels sers 
vius y les imatges de sa fantasia d'una manera clara. 

L'Instrucció deu entrellasarse ab els Ignoscents ninots que fa 
el noi y junyir-se a son desenrotllo psicològich. El dibuix de 
memòria deu ser especialment conrreuat. Durant els primers 
anys no s'ha de dar cap importància a com el noi dibuixa sinó a 
que dibuixi molt y ab afició. 

Les proposicions de Lauge posades en son llibre «L'educació 
de la joventut alemana» tenen molta semblansa ab les de Hirt; 
y comproben especialment que l'ensenyança del dibuix sols té 
rahó de ser quan patentisa sa peculioritat sentimental o millor 
sensitiva y sa contraposició ab les matèries doctes intel·lec
tuals. 

de dibuix molt més adversaris que amichs 
y de part de llurs capitostos una severa 
oposició. 

Prou alguns professors els saludaven com 
la redempció de pesades y feixugues cade
nes; més els representants del sistema an-
tich els refusaren dient qu'eren contraris a 
la pedagogia y per lo menys irrealisables. 

La societat de professors per a el foment 
de l'educació artística a Hamburg, baix 
l'influencia d'Alfret Sichtwarks, no sols 
probà la possibilitat y la conveniència de 
molts d'aquells principis refusats, sinó que 
independent y pràcticament ella també 
fundà nous camins. 

Els estudis del estranger, especialment 
els d'Inglaterra y Nort América—que son 
els dos paisos més avençats en l'estudi de 
l'infantesa—refermaren y ajudaren a la 
Reforma. 

L'avenç d'aquells paisos se feu palès a 
l'Esposició Universal de París del 1900; la 
naturalitat, la independència y la claretat 
d'espressió dels dibuixos presentats per 
les escoles Americanes enfront de lo poruch 
desnaturalisat y cohibit que presentaren 
els alemanys, sorprengué sumament y donà 
la gran proba de la rahó y la posibilitat dels 
nous y moderníssims horitzons. 

F . KüHLMANN 

Traducció per B. CONILL 
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Ai excel·lent caricaturista Junceda 

Rondalla 

VETAQUÍ que una vegada hi havia un 
senyor molt poderos que tenia mol-
tes terres per tot arreu, y cases y 

palaus molt hermosos, y vetaquí que va 
donar una passada per una comarca ont 
hi tenia una hermosa finca molt gran y 
molt gemada; de tot hi havia: hermosos 
boscos, terres de conreu y de regadiu, tant, 
que era cosa molt regalada y de molt pro
fit. Va edificar-hi una caseta molt aixerida 
ab totes les comoditats per viure-hi y apunt 
per tot lo menester pel conreu; 'Is seus gra
ners, cabana per les herbes, prempses pel 
vi y l'oli, bon seller, una hera plana com la 
mà, en fi, cor que vols, cor que desitjes; y, 
mentres feia tot això va conèixer un minyó 
aixerit y fort, bon trevallador, y s'en va 
agradar tant que un dia 1 va cridar apart 
y li digué: 

— ¿Què t'en sembla d'aquesta finca? 
— Molt excel·lent, mi-senyor. 
— Y be donchs, ¿te veuries ab cor de por

tar-la avant? 
— Molt seria que no ho fes, mi-senyor, 

però no tinch cabals y sense això ab tota la 
bona voluntat no podria pagar l 'arrenda
ment. 

— Donchs, mira, escolta lo que 't diré: 
jo soch un senyor molt rich y com que 't 
porto estima perquè 't veig bon minyó y 
capaç, te regalo aquesta finca perquè la tre-
vallis'y 't gaudeixis de sos productes; pren 
muller, y tu y 'Is teus fills viureu aquí per 
sempre més; però, y escolta-ho be; del se-
nyoriu no m'en vull despendre y únicament 
te poso una obligació per tu y tots els teus: 
que un sol cóp a l'any me vingau a por tar 

un cistellet de fruita escullida; '1 dia que 
manquis a n'això ho perdràs tot essent tret 
tu y I s teus de les meves terres. 

— Mi-senyor, es possible que una dádiva 
tant petita vos basti per pagar tant gran 
benefici. 

— To no miro la dadiva sino l'amor que 
l 'acompanya. 

Feta la donació sols de paraula, y do
nant-li diners pel pr imer any de trevall, el 
gran senyor va pendre comiat d'aquell fe
liç minyó... y tal com digueren fou fet; va 
mullerar-se ab una minyona molt maca y 
aixerida d'aquells vols, tant que feien una 
parella de bon veure, y habitaren la casa, y 
prengueren jornalers, y compraren bestiar 
de llana y boví, y tot era alegria y consol 
y enveja en la rodalia, y no 's cansaven mai 
d'alabar lo desprendiment d'aquell bon se
nyor que tant els regalava a costa de tant 
petit sacrifici... Y s'escaigué un dia d'istiu 
quan el sol ja era post, que s'estaven tots 
dos prenent la fresca al terradet que tenien 
a peu pla del pis, guaitant la bella vista, '1 cel 
daurat y tranquil darrera la veina serra, 
y més que tot el cel de la seva felicitat sen
se cap nuvolet xich ni gros, quan al lluny 
oviraren un punt fosch que s'anà acostant 
fins a dibuixar-se un cavaller montat en ca
vall negre; acostant-se, acostant-se arribà 
fins a la casa; el seu aspecte no era pas 
gens atractiu, però l 'hospitalitat va fer-li 
l 'aculliment degut. 

— Bona gent salut; vinch de llunyanes 
terres; estem cansats tant jo com la bèstia, 
y vos agrairé un poch d'hostatge; ja serà 
curtet; en cambi mon agraiment serà liaren. 
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Fets els primers cumpliments, aconduits 
l'animal a l'estable, y '1 foraster a la seva 
cambra s'en entornaren els amos al terra-
det; una bona estona estigueren sense dir-
se un mot; la mirada vagant per l'horitzó, 
però la pensa al meteix objecte. 

— Quin home més estranyot, va dir la 
esposa. 

— Es veritat, té un no sé què qu'esgarrifa, 
contestà'l marit; però arronsant les espatlles 
feren com qui no si vol enmoinar, y vingué 
l'hora de sopar y ho feren ab pau y alegria, 
y '1 foraster menjà be, y estava content, y 
comensà a parlar, y en sabia molt y molt, 
y ells estaven embabiecats, sobre tot la 
dóna que mai havia sentit tant ben xafades 
paraules, y com l'ensendemà era diumenge 
y no havien de matinejar, la conversa se va 
anar allargant allargant, y vetaquí que 'Is 
va preguntar com tenien aquella casa y 
finca tant hermoses, y ells li esplicaren 
tot fil per randa y quan hagueren acabat, 
aquell senyor va fer una mitja rialleta molt 
lletjota, y la muller ja li preguntà: 

— ¿Perquè s'en rieu de lo que havem 
contat? 

— Y està clar que m'en rich, vos 
heu deixat enganyar, no veieu que no 'n 
sou amos de tot això desde '1 moment que 
reconeixeu un senyoriu; no veieu que un 
cóp hagueu trevallat y millorat la finca, 
fet el primer reconeixement, no'n sou pro
pietaris verdaders, y us en pot treure per 
posar-n'hi un altre, y seguir cobrant bons 
arrendaments. Aquí no hi hà papers es
crits, tot han sigut promeses de paraula, 
donchs, no sigueu mansos, deixeu de por
tar-li el cistellet, y quedeu senyors vosaltres. 
El marit que havia tingut els tractes va 
posar molt mala cara. 

— Si vos haguesseu conegut a mi-senyor 
no diriau això; era tant amable, lo seu po
sat, tant digne y formal que no duptarieu 
de la seva paraula; jo no li devia res, jo no 
tenia res, m'ha donat els diners per la pri
mera anyada: encar que després m'ho pren
gués com dieu, ¿de que 'm podria queixar? 
hauria fruit un temps de lo que era ben 
seu. ¡Ai sant home! es coneix que no teniu 

món, y us deixeu enlluernar de bones pa
raules; y va tornar a dona'ls-hi tantes raons 
y principalment dirigint-se a la dóna, que 
flaquejava un xich, que restaren muts y 
enmoinats una bella estona quan aquell 
s'hagué retirat a sa cambra. 

L'ensendemà a bon matí ja sortí a pen
dre la fresca aquell foraster mal carat; la 
dóna que havia matinejat, també sortí de 
la cambra sense fer soroll per no despertar 
al bon jan del seu marit que dormia com 
un benaventurat, y moguda per la malaida 
tafaneria, s'acostà poch a poch, no sense 
recança, al mal cavaller, y la conversa va 
seguir, y tant y tant va xerrar el traidor, 
que la dóna se donà per convensuda y ja 's 
veia mestressa y senyora verdadera de tot 
aquell bé de Deu. Tot seguit el cavaller anà 
al estable, y sense pendre comiat del marit, 
montà aquell cavallet negre, y s'allunyà 
d'aquella casa. Una mena d'esgarrifança 
va fer trontollar els mals propòsits de la 
dóna, però refeta desseguida, anà a desper
tar el marit, y allí va comensar de nou la 
batalla, y '1 marit anava flaquejant pel gran 
amor que tenia a la seva muller, fins que 's 
rendí més al gust de complaure-la que a les 
seves raons, y aquella setmana que tenia 
d'anar a fer el present no va anar-hi... y 
passaren uns dies, y un cap al tart quan 
s'estaven prenent la fresca al terradet, ve-
geren al lluny una colla de cavallers que 
s'anaven acostant, acostant, y '1 qui anava 
al davant era un vell venerable de barbes 
blanques com la neu, però d'aspecte fresch 
y fort, y montava un cavall també blanch 
com la neu, y 'Is criats eran ben plantats, 
y també montaven cavalls blanchs, y aprop 
que foren de la casa '1 marit s'aixecà espar
verat: — ¡Es mi-senyor! — y fugi, y s'amagà. 

Descavalcaren els cavallers; el vell vene
rable entrà a la casa; — Nostramo, nostra
mo, — y surtí '1 pobre home avergonyit. 

— ¿No has sentit com te cridava? — di
gué '1 vell venerable. 

— Me 'n donava vergonya, mi-senyor, de 
comparèixer. 

— ¿Perquè t'en donaves vergonya? 
— Es que la meva muller m'ha enganyat. 
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— ¿Y tu perquè l'has enganyat? — digué 
a la muller. 

— Perquè m'ha enganyat lo mal cavaller. 
— ¡Ah! el mal cavaller ja me la pagarà... 

aleshores se posà serio y trist y s'en entomà 
a les seves terres, y 'Is criats tragueren al 
defora a n'aquells infeliços que per una cosa 
tant xica desobeiren a n'aquell senyor que 
tot els ho havia donat garbosament, y '1 pre
cepte com més petit és, més falta és el 
trencar-lo; y aquella pobre gent anaren a 
llunyanes terres vivint penosament y anyo-

rant sempre aquell bé de Deu que havien 
perdut, y 'Is seus fills y nets ploraven la fal
ta de sos pares, y aquell gran senyor que 
era compasiu també 'Is anyorava y pensava 
com s'ho faria, pagat lo tribut de justícia, 
per dona'ls-hi noves terres en la seva pròpia 
comarca, y ells tenien l'esperança en aque
lla cara trista, compasiva, que posà al do
nar-los comiat. 

JOAN LLIMONA 



"LA CARITAT" Estatua de Paul Dubois 
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}vo Pascual 

A' 
QUESTA derrera esposició que l'lvo Pascual ha 
feta de pintures seves a la Sala Pa/és me 
donà una tal sensació poètica, que mai la po

dré oblidar. 
Quin enamorat dels cels y de les terres es l'lvo 

Pascual! Quín poeta! Endebades en son romiatge, 
al peu dels camins, per la bondat, per la simpatia 
qui viuen y brollen en la seva persona, portes y 
portes, a bat franch, deuen obrir-se-li mostrant la 
bondat temtadora de llars y llars. Ell, deu seguir el 
camí neguitós de les belles colors dels brancatges, 
de les lluhisors magnífiques de les aigües, dels sols 
y serenes, del matí qui neix y del jorn qui mor 
allà, lliures, esplèndits, en mitg l'inefable sintonia 
d'aromes y murmuris . . . Oh la seva ànima com se 
deu anar obrint, obrint!. . . Y quan, ja per un mo
ment assaciáda de maravelles deu cloure's, quina 
esgarrifança divina covant les hermosors assolides! 

L'Ivo Pascual es un poeta del paisatge, però un 
poeta noble, aristocràtich. Tota ruralitat, tot te-
rrejar, queden desvirtuáis devant els seus ulls d'es-
quisit. Un equilibri perfecte y una serenor verita
blement clàssica menen y vetllen la seva labor. 
Aquella esgarrifança, aquell neguit y aquell fervor 
d'ensomni, se normalisen y acompassen dins la seva 
ànima, quan ella sent arribat l'instant de florir. Cap 

èxtasi, cap idealisme, poden contorbar-la, y menys dur-la a tremolors y vaguetats. Aixís 
s esplica que aquella superba sintonia en gris en la pintura de l'arbret tort y la capves-
pral sonata dels formiguers siguin tant sanes, tant serenadores, tant abonançantes y flo-
ndores d'encís com aquelles clares y rientes pintures hont l'ànima den Pascual hi ha 
cercada tota la frescor de la Primavera. 

Jo crech que les pintures den Pascual foren el mellor ornament per l'estudi dels nostres 
mquiets, dels nostres constructors nacionals, artistes del verb flamejant en la copa santa 

e ' vers, o fogaters de les pires gegantines de la política viva y renovelladora. La llur 
L°ntemplació, en instants de febrós divagament, els fora concell de serena y de noblesa, 
J e norma y de frescor. 



Y en la casa dels homes de guany, dels homes tants en febrosa lluita per la vida cor
poral, com hi durien el eonçol beat y dolç de la Bondat y de la Bellesa! 

Oh poeta, poeta! Oh amich meu, pel bé que m'han fet els teus cants, pel bé que ells 
han fet y faran en aquest món, que Deu te donga la llarga y fruitosa vida del Ticià! 
Que Deu vulga que quan ja la teva barba d'or serà clara de l 'argent venerable de la ve
llesa, encara ni les teves mans ni la teva ànima tremolin! Oh poeta, les teves mans 
sapientes, la teva ànima noble, enamorada de cels y terres! 

F R A N C E S C H S I T J Á V P I N E D A 

ho Pascual 



Coses assenyalades 

MÚ S I C A . — Paralelament durant el 
mes de Març han tingut lloch els 
concerts de l'Ofeó Català y de l 'Asso-' 

ciació Musical. 
Dels primers, tres grans obres n'han 

sobressortit: la Glosa, d'En Pedrell, la Con
sagració del Graalde »Parsifal», y el Magní
ficat, de Bach. De la primera s'en parlara es-
tensament en aquesta Revista. L'escena 
del Parsifal, baix la direcció del Mestre 
Nicolau, ja era prou coneguda a Barce
lona, però mai havia produit tanta impre
ssió; la colocació de les veus era exacta
ment com a Bayreuth, y especialment els 
chors de la cúpula, allunyats y embolca
llats de misteri , feien un efecte sorpre
nent. En quant al Magnificat, l'execució, 
dirigida pel mestre Millet, fou del tot digna 
de Bach: l 'orquesta marxà ab ajust; del chor 
no cal parlar-ne perquè ja sabem qu'està 
prou bregat en aquestes pelestres artísti
ques; y tocant als solistes Sres. Bertran, 
Amat y Dachs, y Srs. Bosch y Navarro, 
devem felicitar-los sincerament, car en el 
primer assaig d'un istil per ells poch fami
liar, o potser desconegut, han donat proves 
de tenir plena conciencia y sentiment de 
de llur dificilíssima tasca. El Magnificat es 
un himne inmens de jubilació. El text sagrat 
es interpretat d'una manera inefable, de
senrotllant-se ab unes proporcions geganti
nes. Y.segons la significació de cada versi
cle, la música tradueix una joia sobrehu
mana, com el primer chor y en el Gloria 
Patri, o descriu l'humilitat de la serventa 
del Senyor, o representa «totes les genera
cions» donant l'impressió de les multituts 
Huan fa intervenir sobtadament tot el chor, 
en una ària de soprano, o assoleix un grau 
estraordinari de força en el Fecit poten-

ttant... Es impossible dir en poques ratlles 
les altíssimes belleses d'una obra mestra 
del més gran dels músichs. 

Contribuí a l'èxit dels concerts inaugurals 
de l'Orfeó la cooperació de l'organista 
senyor Sittard y del pianista català En 
Ricart Viñes. Aquest últim, que 's deixava 
sentir la primera vegada a Barcelona, es 
avui una celebritat europea. Establert 
d'anys a París aont va fer sos estudis, ab 
son talent escepcional y sa tenacitat de 
rassa, ha lograt obrir-se pas, sense abando
nar mai una modèstia característica que 
l'allunya de tota impudent reclame. Com a 
executant En Viñes arriba a la perfecció: 
son mecanisme es maravellós y d'una nete
dat que no coneixem en cap més pianista: 
les més grans dificultats són per ell jochs 
de nins. Com a interpretador se distingeix 
particularment per una gran serietat que 
l'allunya de l'efectisme, sense escloure un 
pregon sentiment musical. Mes ell s'ha espe-
cialisat en un genre fins ara menyspreuat 
pels grans pianistes: me refereixo a la mo
derna escola francesa y russa. En aquesta 
branca de la literatura pianística En Viñes 
es únich absolutament. En l'últim concert 
d'abonament va tocar, acompanyat per l'or
questa, les Variacionssinfòniqiies, de Cèsar 
Frank y '1 Concerto de Rimsky-Korsakow, 
obres de diferent ordre de bellesa, y pessesde 
Schumann, Rachmaninow, Gluck-Brahms, 
Borodine y Debussy; a més va donar un 
concert estraordinari, al qual, pei vergonya 
nostra, hi vaassistir poquíssimagent; aques
ta en general no 's va sentir atreta ni pel 
nom d'un compatriota eminent, ni pels au
tors que formaven el programa; Chopin, 
Schumann, Franck, Borodine, Liapounow, 
Fauré, Severac, Ravel, Schmitt y Debussy. 



El fet capdal dels concerts de l'Associació 
Musical ha sigut l'execució integral de Les 
Beatitudes, de Cèsar Franck. Pròximament 
publicarà EMPORI la traducció d'un estudi 
de Vincent d'Indy sobre aquest gran poema, 
y això ens dispensa d'estendre'ns més aquí. 
Però es precís consignar la noble iniciativa 
del mestre Lamote de Grignon y els esforços 
de l 'orquesta, solistes y Orfeó Graciench, 
coronats d'èxit. El primer concert de la 
sèrie era dedicat a Grieg, estrenant-se la 
la 2.a Snite de «Peer Gynt», inferior á la pri
mera al nostre entendre però més preten
ciosa, y executant En Granados ab poderós 
braó el Concerto en la menor. 

El jove director del Conservatori de 
Toulouse Mr. Crocé-Spinelli va dirigir tres 
concerts: el primer compost d'obres de 
Schumann y Berlioz; el segon consagrat a 
la música moderna francesa, ab un programa 
que semblava escullit a posta per desacredi
tar una escola que ha produit mants chefs 
d'cenvre; el tercer ab l'audició complerta de 
Manfred: música y declamació. En aquest 
concert hi va pendre part el pianista senyor 
Lliurat, qui va tocar molt delicadament el 
Concerto en la, de Schumann, lluitant he
roicament àb una orquesta desenfrenada. 
El penúltim concert era dedicat a Beetho-
ven, ab la cooperació del mestre Saint-
Saens com a pianista; l 'orquesta baix la 
seriosa direcció d'En Lamote va retrobar 
l'ajust perdut en concerts anteriors. En 
fi, va cloure's la sèrie ab un Festival Saint-
Saens: el respectable músich francès asegut 
davant del piano, semblava posseir el 
secret d'una eterna joventut. 

G. 

LES LLETRES C A T A L A N E S A 
ITALIA. — Ha caigut a les nostres 
mans un número del periòdich de Ro

ma Fan/ulla delia Domenica, ont el Prof. 
Venanzio Todesco ens parla del meritíssim 
autor de Marines y boscatges en termes 
molt elogiosos, en un article titulat: Lette-

rature str uniere. Un noveliere catalano 
contemporáneo. 

Es.clar que '1 judici d'En Todesco no po 
ésser ben encertat, llegint ell enunallengu; 
no massa coneguda, y menys encara en un; 
parla dialectal com aquella ab qu'En Joaquín 
Ruyra vesteix les seves esquisides narr; 
cions, mes l 'amor d'aquest al tre catalanòf 
italià es prou d'agrahir y mereix ben b 
que 'ns fem ressò de les seves impression-
tot animant-lo a seguir el camí emprès d 
donar a conèixer a Itàlia la producció de' 
nostres primers literats. 

Comença son article En Todesco esme 
tant les diferentes opinions dels filòlecl 
sobre la parla catalana, la qual havia est, 
considerada per la major part dels rom 
nistes comuna senzilla varietat dialectal ú 
provençal, essent, ara l'opinió més correr. . 
—y s'ampara En Todesco ab les autorita.-
d'En Morel-Fatio y En Saroïhandy, — la d 
considerar el català com una varietat de ! 
llengua d'oc, comparant-la ab el provenç 
sols com un idioma estretament emparen; 
ab aquell. 

Presenta després En Ruyra com un del 
literats més considerats a Barcelona, y 
posa a considerar sobre la manca d'una tr, 
dició rloreixent a Catalunya en tots els r a n -
de la producció literària; «aixís, —diu— p 
lo que respecta a la novela, els escript< 
moderns de Catalunya no tenen ni molts 
bons models ont formar-se... En Ru\ 
donchs, s'ha tingut de criar el genre 
qual se dedica». Passem-per alt lo de 
influències septentrionals qu'En Tode 
ha sabudes veure a-n En Ruyra; nosaltr 
potser perquè hi som aprop, no les hi sabe;' 
veure; en cambi podem estar ben cert^ 
que '1 crítich italià no ha trobat a-n ï n 
Ruyra tantes y tantes belleses, filles de 
més pregona inspiració, eixida de les ine 
plorades baumes del nostre mar llevant;, 
exhalades del genium loci dels nostr 
paisatges y dé la nostra gent. Si En Todes 
no ha endevinat lo que no podia compend: 
per la simple lectura, no ha deixat de fruí; 
ab les descripcions marines com ho demostr. 

quan diu: «En Ruyra es certament un ena-



morat de la mar, tant es lo que 's complau 
en parlar-ne repetidament, tanta la visió 
pictòrica ab que 'ns el descriu. Però les 
seves descripcions saben infondre l'ànima 
de les coses, y per això, encara que sempre'1 
meteix mar serveix de fons a gran part dels 
quadros que 'ns presenta, el lector més 
exigent hi cercaria debades repeticions y 
semblances de color». 

Acaba aixís l'article d'En Todesco: «Per 
lo que 's refereix a l'istil y a la llengua... 
no serà debades dir que aquest autor es un 
dels més acurats observadors de l'idioma 
atalà qu'ell va recullint amorosament de 

la boca del poble, fent-lo aixís fins literà
riament més viu, més rich y més lliure de 
''influència del castellà. En Ruyra ha arri
bat a ésser un dels millors coneixedors de 
la llengua del seu país, y ab les seves obres 
contribueix a fixar-la y a fer-la adaptable a 
tots els replegaments del pensament ar-
cístich». 

Ens complau fer constar que devem la • 
oneixença d'En Todesco al nostre bon 

amich En Joan Palomba, un dels pochs al
gueresos qui s'interessen en estudis de 
; història, la llengua y ' l folk-lore d'aquell 
intich domini català qu'es la petita ciutat 
¡Alguer enclavada en el territori sard. 
\queix Palomba acaba de traduir a l'italià 
"obra del Prof. Amade, de Montpeller 
Etudes de Lit terature meridionale», ab 

l'objecte de donar a conèixer per Itàlia 
la literatura catalana, de la qual dona 
dguns ressenyaments, si be un xich incom-
plerts, l'obra esmentada. Aquesta serà en la 
traducció italiana adicionada ab alguns es
tudis més, fets pel meteix Palomba, y prolo-
- nejada per l'il-lustre catalanòfil Prof. P. E. 
l 'Uarnerio, de l 'Universitat de Paria, tant 

"negut a Catalunya per haver-se ocupat 
tant sovint, y ab veritable coneixement, de 

•s nostres coses. 

LES L L E T R E S C A T A L A N E S A 
F R A N Ç A . — El distingit c r í t i c h 
francès, Marcel Robin, cronista de 

l-ettres espagnoles» en el Mercurede 

Frunce, desde les planes d'aqueixa Revista 
pren l'iniciativa de fer lloch en ses cròni
ques als autors catalans, al costat de sos 
germans de Castella. 

En l'article que tenim a la vistaMr. Robin, 
a manera de pròlech s'estèn en encertades 
consideracions sobre les literatures regio
nals d'Espanya y sobre la Renaixença cata
lana. Encara que les idees allí esposades no 
tenen res de nou per nosaltres, traduïm 
alguns paràgrafs a títol de l'interès que 
ofereix a l'estranger l'anomenada qüestió 
catalana. Segons l'articulista, el reconeixe
ment de la personalitat catalana no es so
lament el fet d'una part distingida, sinó de 
tot un poble qui afirma ab una rara tenacitat 
sa voluntat de viure, d'organisar-se, de 
pensar segons el seu temperament nacional, 
les tradicions de la seva història, y també 
segons sa pròpia convicció de la vida mo
derna; renaixença ben completa, ont se veu 
la prosa renovar-se ab la poesia, l'artista 
lluitar d'acort, per l'ideal comú, ab l'erudit, 
y ' I 'pol í t ich ab el poble font d'inspiració. 
Y es també que a Catalunya ha comprès 
tothom que tenien per la defensa d'aquest 
ideal una arma maravellosa; la llengua que 
parlaven tots, els literats com la gent senzi
lla. Aquesta llengua de sants y de reis, ont 
desde l'origen se manifesta l'ànima positiva 
y idealista alhora del poble català, en la 
qual Jaume I esplica ses conquistes mentres 
Ramon Lull hi espressa sa estranya y som
niadora dialèctica, no semblava haver-se 
deixat morir, al meteix punt d'esperar sa 
maduresa, més que per replegar-se ab esforç 
decissiu, y per manifestar mercès a dos 
sigles de silenci, l'impotència dels menys 
dotats a espressar ab un idioma enmanlle-
vat el geni literari de la rassa. Els catalans 
han comprès que havent coincidit l'eclipsi 
de llur vitalitat literària y artística ab l'oblit 
de llur llengua, no retrobarien l'una sense 
fer reviure l'altra. Alguns crítichs caste
llans, — com l'eminent rector de l'Univer
sitat de Salamanca, M. Unamuno, com En 
Bonilla, — arriben massa tart, y esmenten 
per altra banda exemples massa singulars 
per provar de demostrar als catalans qu'ells 
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poden escriure y han escrit obres mestres 
en castellà. Heusaquí quasi tot un sigle 
qu'ha començat aquesta lluita heroica pel 
triomf de la llengua catalana, lluita senya
lada ja per nombroses victòries literàries». 

»No obstant la l i teratura catalana, que 
manifesta avui més que mai sa vitalitat en 
tots els dominis, es encara poch coneguda 
fora de Catalunya. La qüestió catalana es 
certament la qüestió qui apassiona més tota 
Espanya, y en aquets moments, el proble
ma més gran qu'ha fet pendre tot l 'interès, 
— ben felisment, — a les velles lluites polí
tiques, avansjochsd'eloqüencia parlamentà
ria pomposa y vuida. Però '1 moviment in
tel·lectual català es desconegut dins d'Es
panya nuteix*. 

»Els escriptors catalans han lluitat, en 
efecte, per imporsar-se fora de casa seva 
abun vell prejudici: el català no es la llengua 
oficial, y no es això imperdonable en aquest 
temps en que 'ns oprimeix la concepció de 
l'Estat-Rei? — Y ademes són molts menys 
els qui '1 parlen que no '1 castellà dins de la 
península, men}7s que no'l meteixportuguès, 
y 's pot fer compendre fàcilment que Is li

terats no són grans ni petits per sa zor 
geogràfica sinó pel seu aire espiritual?» 

Mr. Robin acaba son article remarca 
l 'importància del llibre d'En M. S. Oliv. 
Entre dos Españas. 

BIBLIOTECA «PATRIA». —Aquesta 
popular Biblioteca que 's publica 
Madrid, acaba de demostrar el si 

ample esperit de difusió de bones leetur 
proposant-se afegir a sa llarga col-lee* 
algunes obres de li teratures regionals 
acurades traduccions d'autors estrangs 
De lo primer n'ha donat prova palesa o 
vocant el doble concurs, qu'ara està a pu 
de fallar-se, per premiar noveles original 
d'autors catalans y traduccions castellar) -
d'altres ja publicades. De lo segón n'aeab 
de veure una mostra ab la publicació .:: 
Los humildes, traducció de la distingida 
escriptora italiana Grazia Deledda. Es u'i 
obra remarcable pel seu poètich àmbit 
familiar y pel caràcter pintoreschysugest . ; 
de la narració. La tasca de traductor que h 
ha feta el pulcre escriptor Àngel Guerra i-
ben lloable. 



Dietari de cultura catalana 

Conferències 

Dia 1 . Lliga Regionalista.—(i.a conferència 
de la sèrie organisada per la Joventut Naciona
lista.)— «Evolució de la poesia catalana y actua
litat dels poetes», per D. Joseph Carner. 

Dia 2 . Centre Excursionista de Catalunya. — 
LXXXII llissó d'Arqueologia, per D. Pelegrí Casa
des y Gramatxes. 

Dia 5 . Escoles Catalanes Mossèn Cinto.— Con
ferència de nocions d'art als nois, per D. Antoni 
Utrillo. 

Comitè de Defensa Social. — c Drets y devers dels 
ciutadans segons la vigent lley electoral». 

Escola de Mestres. — « Acció cristiana del mestre 
en l'educació psicològica, moral y social de la 
joventut», pel P. Francesch de Barbens. 

Dia 7 . Centte Excursionista de Catalunya. — 
«Les faules d'Isop en català», per D. Ramón Mi
quel y Planas. 

Ateneu Barcelonès. — « A propòsit de la projec
tada Esposició Universal de Barcelona. — Certa
men internacional de Bellesa», per D. Pau Salvat. 

Societat Choral, « Euterpe >. — Sessió Necrològica 
commemorativa del 34 aniversari de la mort den 
Clavé. 

Associació Catalana d'Estudiants. — Sessió inau
gural de l'Acadèmia de Dret, per D. Guillem M.a 

de Brocà. 

Dia 8 . Circol Regionalista de Sant Jordi.— 
«Catalunya y les nacionalitats ibèriques», per D. 
E. de P. Colldeforns. 

Centre Català de Sabadell. — Sessió necrològica • 
a la memòria den Ferran Alsina. 

Lliga Regionalista de Sabadell. — Sessió en ho
nor de mossèn J. Verdaguer (ab motiu de colocar
se 1 estampa d aqueix poeta a la presidència de la 
sala d'actes d'aquesta corporació.) 

Dia 1 2 . Escola de Mestres. — «Idea general 
ae l'Astronomia», pel Dr. Comas Solà. 

Ateneu Barcelonès. — Lectura de poesies, per D. 
h ere Prat Gaballí. 

Joventut Catòlica. — « De Iberisme», per D. Do
mènech Darnau. El tema es discutit, per D. I. de L. 
Ribera Rovira, y altres. 

Dia 1 3 . Ateneu Barcelonès. — « Sobre'1 pies-
supost de cultura, presentat per l'Ajuntament de 
Barcelona», per D. F. Layret. 

Ateneu Enciclopèdica Popular. — « Altruisme dels 
richs vers als pobres», per Max Bembo. 

Dia 1 4 . Ateneu Obrer del districte segon.— 
«Missió del obrer en el moviment autonomista de 
Catalunya», per D. Jaume Bofill y Matas. 

Saló Doctoral de í Universitat. — «El sentiment 
mecànich en les construccions metàliques», per 
D. Fèlix Cardellach. 

Centre Excursiorista de Catalunya. — • Paramo-
gia». (Proverbis, refrans, aforismes y dites tòpi
ques), per D. Rossend Serra y Pagès. 

Associació d Enginyers Industrials.— «Consi
deracions respecte a la conveniència de variar el 
plà d'estudis de la carrer d'enginyer industrial», 
per D. Pau Nicolau. 

Societat « Sang Nova* d'Hostafrachs. — « Suissa. 
Institucions socials y governament», per 1). S. Oli
va y Oliva. 

Dia 1 6 . Centre Excursionista de Catalunya- — 
Llissó d'Arqueologia, per 1). Pelegrí Cassades y 
Gramatxes. 

Dia 1 8 . Academia de Bones Lletres. — Lectura 
d'un estudi de D. Antoni Rubió y Lluch sobre la 
població dels ducats catalans de Grècia a l'Edat 
Mitja. 

Acadèmia de Jurisprudencia. — «Tendència uni
ficadora dintre del Dret marítim >, per D. Rafel 
Gay de Montellà. 

Joi<entut Catòlica.— «La llibertat», per D. Jo
seph M.a Ornar. 

Dia 2 1 . C. X. R. de Gracia. — « Els drets del 
ciutadà en la llei y en la realitat», per L). Alfred 
Vinyes. 

Associació Catalana d'Estudiants.—Lectura d'una 
llissó de Leonardo da Vinci, per 1). Eugeni d'Ors. 

Dia 2 3 . Centre Excursionista de Catalunya. — 
Llissó d'Arqueologia, per D. Pelegrí Casades y 
Gramatxes. 

Dia 2 4 . AteneuEnciclopèdich Popular.— «¿Què 
és la Teosofía?», per D. Felip Massenet. 

Dia 2 5 . Comitè de Defensa Social. — «Del Beat 
Joseph Oriol y de les Belles Arts», per D. Joseph 
Rafel Carreras. 

Centre moral Euraliense. — « L'obrer y la qües
tió social», per D. Tomàs de Bertrán y de Quin
tana. 



Reunió de la Societat d'Estudis Econòmichs a 
Tarrassa. 

Dia 2 8 . Academia Laboratori de Ciències Me
diques. — «Rioseopia del aparell digestiu per medi 
de la impressió radiològica», pel Dr. Golte. 

Saló Doctoral de l'Universitat. — « Ultimes fases 
del metall en construcció», per D. Fèlix Cardellach. 

Ateneu Barcelonès. — « Del pressupost de cultu
ra», per D. Ramon Albo. 

C. N. R. de Gracia. — «Quelcom sobre moder
nes supersticions», per D. M. Tarragó y Romeu. 

Centre Excursionista de Catalunya. — « Paremio-
logia », per D. Rossend Serra y Pagès. 

Dia 2 9 . Sessió inaugural de Y «•Associació 
Nacionalista Catalana». Discurs del Dr. Martí y 
Julià. 

Dia 3 0 . Centre Excursionista de Catalunya. — 
Llissó d'Arquitectura, per D. Pelegrí Casades. 

Associació d'Arquitectes. — « Us de l'Estètica grà
fica en la determinació dels moments d'inèrcia», 
per D. Jaume Bayó. 

Dia 2 8 . Escola de Mestres.— « Diferències en
tre Nació.y Estat», per D. Joan Batllori. 

Ateneu Obrer del Districte Segon. — «El catala
nisme descentrat», per D. Xavier Gambús. 

Dia 2 9 . Festa Cultural del C. A. de D. de C. 
y de la I. al Teatre Novetats. 

Concerts 

Dia 1 . Palau de la Música Catalana (Orfeó 
Català). — II Concert inaugural. — (Consagració 
del Graal de «Parsifal», «Sinfoniaendo», de Saint-
Saèns, «Sinfonía» de Guilmant. 

Dia 5 . Teatre Principal. — Primer Concert 
de Emili Saüer. 

Dia 7 . Teatre Principal.— Segon Concert de 
Emili Saüer. 

Dia 8 . Gran Teatre del Liceu. — Primer Con
cert de la sèrie organisada per l'« Associació Musi
cal» .— Festival Grieg. — (Peer Gynt, Melodies 
noruegues, Concert en la, Tres lieder.) 

Dia 9 . Ateneu Barcelonès. — Concert de violí 
per la senyoreta Eva Wiederkehr ab acompanya
ment de piano per la senyoreta Emilia Icart. 

Dia 1 0 . Gran Teatre del Liceu.— Concert 
estraordinari en honor de S. M. el Rei D. Alfonso 
XIII. 

Dia 1 1 . Palau de la Música Catalana (Orfeó 
Català). — III Concert inaugural. {Glosa den F. 
Pedrell; Recital d'orga pel mestre A. Sittard; Mag
nificat de Bach.) 

Dia 1 2 . Gran Teatre del Liceu. — II Concert 
de l'« Associació Musical». {Beatitudes de Cesar 
Franck. I. II y III parts). 

Dia 1 4 . Palau de la Música Catalana (Orfeó 
Català). — IV Concert inaugural (Recital d'orga, 
Concert Haendel y Magnificat de Bach. 

Dia 1 5 . C/ior infantil Mossèn Cinto. — Con
cert en les escoles catalanes d'aqueixa Institució. 

Schola Orfeónica. — Concert. 
Grati Teatre del Liceu. — III Concert de l'« As

sociació Musical». (Oratori de Cesar Franck, Les 
Beatitudes, IV, V, VI, VII y VIII, parts.) 

Dia 1 7 . Associació de Lectura Catalana. — 
(Esposició d'Exlibris). — Recital de piano, per la 
senyoreta Carlota Campins. 

Dia 1 8 . Palau de la Música Catalana (Orfeó 
Català). — Concert. [Variacions sinfoniques. de 
Cesar Franck; Consagració del Graal y recital de 
piano per D. Ricart Vinyes. 

Dia 1 9 . Gran Teatre del Liceu. — IV Concert 
de l'« Associació Musical», per B. Crocé-Spinelli. 
— Obres de Berlioz y Schumann. 

Dia 2 1 . Gran Teatre del Liceu. — V Concert 
de l'« Associació Musical». (Obres modernes d'es 
cola francesa.) 

Palau de la Música Catalana (Orfeó Catató). 
— Concert estraordinari per En Ricart Vinyes. 

Dia 2 2 . Ateneu Catalanista de Gracia.— Re 
cital de violoncel y piano pels senyors D. Ramón 
Vilaclara y Carles Garcia. 

Frontó Comptat. — Festival audició de sardanes. 
Gran Teatre del Liceu. — Concert estraordinari 

de V« Associació Musical» (Audició complerta de 
Les Beatitudes de Cèsar Franck.) 

Dia 2 5 . Palau de la Música Catalana (Orfco 
Català). — Concert estraordinari. 

Academia Moderna de Música. — Sessió musical 
de comiat pels alumnes d'aqueixa Academia. 

Gran Teatre del Liceu. — VI Concert de l'« As
sociació Musical». (Festival Schumann.) 

Dia 2 9 . Gran Teatre del Liceu. — VII Con
cert de l'« Associació Musical ». (Festival Beetho-
ven, ab la cooperació de Mr. Saint-Saens, com 
pianista). 

Teatre 
Dia 4 . Romea. — Estrena d'una traducció ca 

talana de l'obra alemanya coneguda en castellà ai 
el títol de Pascual Cordero. 

Dia 1 1 . Principal. —Estrena de «La llar 
visió en 6 quadros. Lletra de D. Víctor Brosa, 
música de D. Salvador Bartolí. 

Dia 1 4 . Princibal.— Estrena de «Cadena d'a
mor». Comèdia en 3 actes de Joaquim Riera y 
Bertran. 

Dia 2 0 . Romea. — Frunció gratuita en obse
qui dels obrers, organisada pel Teatre íntim- Se 
representà la traducció catalana de « La campana 
submergida». 

Dia 2 2 . Romea. — Estrena d'« Aigües encan
tades», drama en 3 actes de D. Joseph Puig y 
Ferrater. 

D i a 2 4 . Principal. — «El Testament d'Ame
lia». Quadro lírich, lletra de D. Lluís Via, música 
de D. J. Espadaler y Donya Carme Karr. 



Bibliografía 

O B R E S N O V E S O R I G I N A L S 

Doria y Bonaplata (Eveli). «Moneda curta». — 
Tipografia L'Avenç. — Ptes. 2. 

Fuentes (Enrich de). «Fulls escampats». — Biblio
teca del Poble Català. — Ptes. 4'. 

Gras y Elias (Francisco). «Lo general Prim; re-
corts de sa vida política y militar».—Reus. Im-
prempta Vda. Vidiella y P. Casas. 

Lepistola que Sent Geronim trames a Saeta Eutoxi, 
Hila de Saeta Paula.—Volum IX del recull de 
textes catalans antichs. — Ptes. 2. 

Mas (Mossèn Joseph). « Nota històrica de la Mare 
de Déu de la Cisa». (Premià de Dalt). — Tipo
grafia Catòlica. 

Mestres (Apeles). «Qüentos Bosquetans».— López, 
editor. — Ptes. 1. 

Oliva (Víctor). «Els Exlibris Renart». — Colecció 
complerta de les Marques de Biblioteca, dibui
xades per Joaquim Renart, ab comentaris de 
Víctor Oliva y un pròlech de Frecierich Raisin. 
— Volum en 4." — Ptes. 15. 

Prat Gaballí (P). «El temple obert». (Sonets y 
altres poesies). — Imprenta Horta. — Ptes. 2. 

Puig (R. F.). «Gitanos Blanchs». — Novela.— 
Ptes 3. 

Puig y Ferreter (Joan). «Aigües encantades».— 
Drama en 3 actes. — Imprenta Horta. — Ptes. 2. 

Ribera y Rovira (I. de L). < Esguards ». — Poesies. 
— Imprenta Badia. — Ptes. 2. 

Ros (Mn. Manuel). «Festes celebrades a Barcelona 
en los anys 1808 y 1809 per la Beatificació del V. 
Dr. Joseph Oriol, Pbre., segons documents inè
dits». — Subirana, editor. — Ptes. 2. 

Rusitwl (Santiago). «L'Hereu Escampa», obra en 
tres actes. — Edició popular. — Ptes. 1. 

— «L'Hèroe». Drama en tres actes. — Edició po
pular. — Ptes. 1. 

Verdaguer (Jacinto). « Perles del Llibre d'Amich e 
d'Amat, de Ramon Llull». —(Obra pòstuma) ab 
una introducció de Miquel S. Oliver. — Ptes. 1. 

TRADUCCIONS 

Bayerlein (Franz Adam). «La Retreta». Drama 
en 4 actes. — Traducció catalana de Martí Ale
gre. — Ptes. 1*50. 

ü'Annunzio (Gabriele). «La Llàntia del Odi». 
Tragèdia en 4 actes. Traducció de La Fiaccola 
sotto ilmoggio, per Salvador Vilaregut. — Ptes. 2. 

Faules d Isop (Les). — Text català y gravats re-
produits de dues edicions gòtiques del sigle XVI, 
afegida una noticia preliminar per R. Miquel y 
Planas. — (Històries d'altre temps, vol. IV) .— 
Ptes. 1. 

Giacosa (Joseph). «El més fort». Comèdia en 3 ac
tes. Traducció de Narcís Oller.—(Biblioteca 
Popular L'Avenç, núm. 78).— Ptes. a^o. 

Santíssima Passió de Nostre Senyor Jtsucrist (La). 
— Segons tots els quatre evangelistes. Reduida 
per lo molt reverent mestre Joan Gerson, conce
ller del famosíssim estudi general de la molt 
noble ciutat de Paris. — Ptes. 4. 

Shakespeare (IV). «La festa dels Reys o lo que vul
gueu». Traducció de Carles Capdevila (obres 
completes de W. Sakespeare. Vol. V. — Biblio
teca Popular dels grans Mestres). — Ptes. 1. 

De fora Catalunya 
LITERATURA 

AL Teatre Espanyol de Madrit, va es
trenar-se (dia 5 de Març) el drama 
històrich Las hijas del Cid del al

tíssim poeta Eduart Marquina. 

Es aqueix sens dubte una deies més nota
bles y trascendentals estrenes que hagin 
tingut Uoch de molts anys ençà. Tal volta 
una iniciació, com ho fou el D. Alvaro, del 



Duch de Rivas. Potser mellor una afirmació 
de modernitat en el Teatre castellà contem
porani, que vol entrà de plè en la reacció 
vers els procediments purament poètichs 
complidament defensats per Benavente en 
un dels seus articles del Imparcial. 

Feia molts temps que'ls literats caste
llans venien parlant-ne del drama den Mar
quina. L'interès y la devota febra d'espee-
tació devant d'una cosa que's considerava 
definitiva, s 'havien encomenat a nostres 
literats més prestigiosos. L'estrena de Las 
hijas del Cid, era no sols un aconteixement 
a Madrit y entre els intel·lectuals castellans, 
sinó també a Barcelona y entre tots nosal
tres. La cosa aixins no té res d'estrany que 
molts de nostres escriptors anessin a Ma
drid a tributar a l 'Eduart Marquina l'admi
ració y l 'entusiasme deguts. 

Perquè Eduart Marquina es a la fi un 
poeta nostre. Riquesa de catalana espiri
tualitat es la seua; força de nostre esprit es 
la maravellosa noblesa, y elevació del seu 
lirisme y palpitació del nostre sentir es la 
magnífica arrogància del seu geste de se
guretat y de renovació li teràries. — Diguin 
lo que vulguin el crítich teatral del Mundo 
y altres novíssims definidors — . 

En Las hijas del Cid hi entra potser una 
mica això. La visió que del Cid tingué En 
Marquina (com a visió qu'era d'un català) 
potser es molt més exacta y apropada a la 
realitat que la de totes les figures del Cid 
que fins avui s'havien presentat a les taules. 

Ab motiu del drama den Marquina s'han 
recordat els noms de Corneille, de Guillén 
de Castro y fins de Fernández y González. 
El Cid d'En Marquina es lluny d'aqueixos al
tres creadors. Ell s'ha inspirat en el Poema 
primitiu y ha volgut reconstruir la llegenda 
popular. Es un Cid del sigle xi el que'ns ha 
donat En Marquina, sense tota aquella aurio-
la ab que en el Romancer y el Teatre s'havia 
vestit la figura de Ruy Diaz. Es per lo me-
teix un Cid hicmanisat en el qual el poeta 
ha encarnat ademes la representació de 
Castella y de la tragèdia de Castella. 

A propòsit d'aqueix caràcter del Cid den 
Marquina, han escrit acertadíssims comen

taris En Lluís de Zulueta y En Manuel Re-
ventós. Abdós han tingut de 1' obra una 
visió molt més exacta que tots els crítichs 
madrilenys. 

Esperaven aqueixos una cosa aixins com 
un apoteosi del prestigi pintoresch del Cid; 
esperaven que'l drama den Marquina fora 
una oficial realisació d'aquella famosa dita 
de abrir el sepulcro. Y En Marquina sense 
prescindir en absolut de l 'ambient de moder
nitat, ens ha donat un Cid sense gallardías, 
dur y primitiu, y ab tots aquells defectes y 
aquelles migrades concepcions que en el 
ànima del Cid veritable devien viure. 

Mio Cid es duro 
golpea la vida hasta el ultimo instante 
forja el destino a su gusto en el .yunque 
Así termine en descanso su obra 
así no tome venganza la vida. 

Perxò la obra serà més ben compresa 
quan l 'estrenin a Barcelona, de lo que ho 
fou a Madrid malgrat l'èxit estraordinari 
ab que fou rebuda al Español. 

Si l 'autor dramàtich ha sigut discutit, no 
aixís el poeta. Tothom ha reconegut que 
f Eduart Marquina havia fet una obra de 
alta forma y nobilíssima poesía. Eli ha jure 
tat una brillant riquesa lírica al prestigi de
ia llegenda. — A mes de l'obra, podem admi 
rar y saborejar quiscuna de les seves parau 
les sabia y art íst icament dispostes, —digué "i 
crítich de La Cataluña.—Tots els incidents, 
totes les accions secundàries tenen tambi 
un gran mèrit poètich. Y 'Is versos son de
formes primitives, durs y sucosos, enèrgichs 
y magnífichs en son lleu matís d'arcaisme. 
Segons conta En Reventós aqueixos versos 
valgueren al poeta, moltes felicitacions 
entre al tres les de Valle In clan y Menéndez 
Pel ayo. 

En Marquina ha obtingut un triomf de
finitiu. Ell ademés ens ha mostrat un camí. 

Ha mort Emond d Amicis; llargues ne 
crologies l 'han plorat en periòdichs y revis
tes; s'ha recordat que era autor de Cuore \ 



del Romanzo d'un maestro. S'ha dit a pro
pòsit d'això qu'era d'Amicis un enamorat 
de la senzillesa de la humil burgesia de po
ble, un costumista de la classe menestrala 
com si diguéssim. 

Algun crítich espanyol ha retret les na
rracions del seu viatge per Espanya, cons
truint ab aqueixa base una novela sobre 
les predileccions de d'Amicis per la nostra 
terra. 

¡ Y sols una Revista ha evocat (com a 
comentari a la mort del escriptor italià, y a 
la trascendencia de la seva obra), la noble y 
santa figura de Caries Dickens! 

* 

La Societat Mercare de France ha publi
cat la Col-lection des pías belles pages de 
Stendhal. 

Es esperat a Inglaterra el nou llibre de 
H. G. Wells *Nolw worlds for Oíd* editat 
per la casa Constalle. 

Un marxant de llibres vells de Londres 
ha trobat la primera edició de l'obra «Cliris-
tiani Matrimonii Instutio» de Erasme de 
Rotterdam. L'exemplar trobat pertenesqué 
al Rei Enrich vin d'ínglaterra. 

Etraad Magasine anuncia la publicació 
d'una novela del conegut novelista inglés 
Hall Carne. 

Ha'sortit ja el primer volum de la His
toria de Joana d'Arc d'Anatole France. 

Es una història escrita ab verdader refi
nament literari. 

Anatole France ens fa viure en el meteix 
sigle de la heroína. 
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