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?&
3 Dis.
4 Diu.
5 Dill.

6 Dim
7 Di:

a Circum. del Senyor
f. S. Isidre, bisbe
S. Anastasi, bisbe
S. Rigobert, bisbe

.. S. Telesfor, papa
Adr. déla Santa Reía
i. S. Teodor, monio
. S. Llucifc, mártír
v. S.Julia, mártir
S. Goncalde A., cf.

G ENER
11 Diu. S. Higini, papa
12 Dill. S. Alfred, bisbe

13 Dim. S. Leonici, bisbe
14 Dim. S. Dad, arquebisbe

15 Dij. S.Pau, primer ermita
16 Div. S. Marcol. p. i m.

17 Dís. S. Antoni, abad
18 Diu. Santfs.Nom de Jesús
19 Dill. S. Canut, mr. i rei

20 Dim. S. Fabiá, papa i mr.
21 Dim. Sta. Agnés, verge

22 Dij. S. Vicents, már
23 Div. S. Ildefons, arq

24 Dis S Timoteu, bisbe
25 Diu. Sta. Elvira, v.

26 Dill. S, Policarp, bisbe
27 Dim. S. Joan Crisóstom
28 Dim. S. Valero, bisbe

29 Dij. S.Francesc de Sales
30 Div. Sta. Martin

Di S P N

b.



Nét de Miquel Figuls
Fusteria Mecánica fundada l'any
i8jo. Tallers: Font nova, 43. Des-
patx: Paus, 3/ . Teléfon núm. 73.



1 Diu. S. Ignasi, bisbe
2 Dill. La M. D. Candelera
3 Dim. S. Blai o Blasi, bisbe
4 Dim. S. Andreu Corsino
5 Dij. Sta. Ágata, verge

6 Di , ' Sta. Dorotea, verge
7 Dis. S. Ricard, rei

8 Diu. Sept. S. Joan de Mata
0 Dill. S. CÍril, bisbe

FEBRER
10 Dím. Sta. Escolástica, v.

11 Dim. La Verge de Lourdes
12 Dij. Sta. Eulalia, vg.

13 Div. S. Gregori III, papa
14 Dis. S. VaTentf, mártir

15 Diu. Sexag. S. Faustf, mr.
16 Dill. S. Elies, profeta
17 Dim. S. Rómul, niártir
18 Dim. S. Simeó, bisbe

19 Dij. S. Conrat, confessor

20 Div. S. Lleó, bisbe
21 Dis. Sta. Irene, verge

22 Diu. Quin. Sta. Margarida
23 Dill. Sta. Marta, verge
24 Dim. S. Modest, bisbe

25 Dim. Cendra. S. Maties, ap.
26 Dij. La M. D. Guadalupe

27 Div S. Baldomer, cf.
28 Dis. S. Roma, abad



Francesc Llonch
Antiga casa Joan Llonch germans.
Teiseits de llana i estam per a home.
Despatx al carrer de Montserrat, ¿fQ.



1 Diu. S. Ros.-nd, bisbu
2 Dill. S. Simplki, papa

3 Dim. S. Medí, pagés i ir
4 Dim. S Cassimir, rei
5 Dij. S. Te&fil, bisbe

6 Div. Ss. Oleguer i Ciri
7 Dis. S. Tomás de Aquir
8 Diu. S.Joan de Déu, m

9 Dill. S. Paciá, bisbe
10 Dim, S. Macan, bísbi

MARQ
11 Dim. S. Eulogi, bisbe i mr.

V2 Dij. S. Gregori el Gran
13 Div. Sta. Cristina, verge
14 Dis. Sta. Matilde, reina

15 Diu. Sta. Madrona, mártir
16 Dill. S. Julia, mártir
17 Dim. S. Patrici. bisbe

18 Dim. S. Gabriel Arcángel
19 Dij. El Patriarca S. Josep
20 Div. S. Ambrós de Sena

21 Dis. S. Benet, abad i conf.

22 Diu. S. Deugrácies, bisbi?
23 Dill. S. Josep Oriol, conf.

24 Dim. S. Rómul
25 Dim. Anunc. Verge Mana
26 Dij. Sta. Eugenia, vg. i mr.

27 Div. S. Joan Damascé
28 Dis. S. SixtelII, papaicf

29 Diu Passió. S. Eustasi, ab.
30 Dill. S.joan Clim, abad

31 Dim. S. Amadeu, dúo



«Studebaker» El milior
cotxe del món. Representan!:
Jacint Martí Moragas
Carrer Tres creus, 162. Teléfon 421





Agencia COSTA
Transports generáis. Consignacions.
Corresponsals a toles les poblacions
importants de la Península i Franca.
Carrer de la Industria. Teléfon Ji.



' D™ S. AmbrOi, mr. ¡ cf.
\ P'J S. Frunce»: de Paul»

,'!< E1" D»l»™ Je N. D.

<P s». s.
• • ? " " » •S

ctor, bisbe
"• •?""»• S. Vicents F.

' M . Sant. S. Sute I, papa7 Din. Saat.S. Epií.ní.í.
« ,».P>m. Sant. S. Albert
* rV Sant. S. Acad, b. i cf.10 D,v. Sant. S. EciquM

ABRIL
]¡ Dis. Sant. S. Kelip Benecii

12 L)iu. Pasqua Resurrecció
13 Di». S. Armengol, rei
14 Dim. S. Tiburci, miirtir
15 Dim. Sta. Basilissa, vg.

16 Dii. S. Toribi, bisbe
17 Div. S. Anicet, papa

18 Dis. S. Eleuteri, bisbe
19 Diu. S. Lleó IX, p. i c.
20 Dill. Sta. Agnés de M.

2\ Dim. S. Anselm, arq.
22 Dim. S. Soler, p. i mr.

23 Dij. S.Jordi, mártir
24 Div. S. Gregori, bisbe

25 Dis. S. Marc, evangelista
26 Diu. S. Clet, papa i mr.

27 Dill. N. D. de Montserrat
28 Dim. S. Prudenci, bisbe

29 Dim. S. Pere, mártir
30 Dij. Sta. Catarina de Sena



P. & A. Abad
Aparelis de radiotelefonía des deis aparells de

galena a les nostres installacions de lo válvu-

¡es. Els montatges son absvluiament arttiradia-

tius i /uncioncn amh el cot'íectof d'ones patent

núm. Q0.884. Correr de Montserrat, núm. 75.



n
5 Pim. S. Pius V, papa

7 ¿>S.. S. Eiit.iii.Uii, b. i m.
8 Oiv. S. Víctor, ¿littir

lü Dra. S. Job, proífta

MAIG
11 Dill. S. Flon-nci

12 Dim. S. Duménec de la C,
13 Dim. S. Pert.- Kegalat

14 Díi. S. Bonifaci, mártir
15 Div. S. Isidre, Uaurador

16 Dis. S. Ubald, bisbc
17 Diu. S. Pascual Bailón, cf.
18 Dill. S. Felíu de Cantalici

19 Dim. S. Iu, advocat
20 Dim. S. Boi, mr.

21 Dij. Ascensió del Scnyor

22 Div. Sta. Qutória, vg.
23 Dis. Ss. Florenci i Desíderi

24 Diu. S. Robustiá, mártir
25 Dill. S. Gregori, VII

26 Dim. S. Felip Neri, fund.
27 Dim. S. Joan I, papa i mr.

28 Dij. S. Just, confessor
29 Div. S. Maximini, bisbe

30 Dis, S. Ferran, reí de C.
31 Diu. Pasqua de Pentecostés



Mosaics Manich
Fábrica de mosaics i construcció de
tota mena de treballs en ciment ar-
mat. Turull, /¡g. Telefon núm. 537.



1 Dill .S luvenci mártir
* Uíin, ^, jirüsnit', b. i mr.
3 Dim. Ss. Claudi i Fermi
* Dij. S. Francesc, conf.

r
5 D i v . S. Bonifaci, t . i mr.

« Di.. S. Norbcrt, arquebisb

. , 8 DiU. S. Salustiá, conf.

10 Dim. S. Aíiant, mr.

litat

JUNY
]] l)ii. SS. Corpus Christi

12 Div. S. Onofre, anacoreta
13 Dis. S. Antoni de Pádua
14 Diu. S. Basíli el Magne

15 Dill. S. Vito, mártir
16 Dim. S. Quirze, mártir

17 Dim. Ss. Isabel í Ismael
18 Dij. Ss. Leoncii Tust

19 Div. El S. Cor de Jesús
20 Dis. S. Silveri, papa

21 Diu. S. Llufs Goncaga
22 Dill. S. Pauli de Ñola, b.

23 Dim. Sta. Agripina, verge
24 Dim. El N. de S. Joan B.

25 Dij. S.GuilIem,conf.
26 Div. Ss. Salvi, Joan i Pau

27 Dis. S. Samso, preveré
28 Diu. S. Lleólf, papa

29 Dill. S. Pere i Sant Pau
30 Dim. S. Marcal, bisbe



s

NINET & C.°
«La Constructora Mecánica». Maquinaria in-

dustrial i agrícola. Telers i maquines auxiliara

de la industria textil. Estudis, ptánols i pressu-

postos. Construccions iinstaVIacions completes

de fabriques. Tres creus, 131. Teléfon n" 2/7.





Banc de Sabadell
Fundat l'any 1881. Capital, ¡0.000.000 de pes-
setes. Desemborsat: 35 per cení. Direcció tele-
gráfica i telefónica: Banco. Teléfons 5 i 1 ¡QO.
Banca. Valors. Cupons. Comptes corrents a
la vista, a plac fu i en moneda estrangera.
Cartes de crédit i girs sobre tots el paísos.
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Caixa d 'Estalvis
Fundada i' any 1859

Pagarés. Hipoteques. Operacions de préstec.
LUbretes gratuUes de naixement. Adquisició de
valors per compte deis imponents a ta Caixa.
Servei de guardioles pelit estalvi. Repartiment
anual de premis a la virtut i a la constancia.



1 Dis. S. Pero ad Vincula
2 Diu. La M. D. deis Angels

3 Dilt. Trob. del Cos S. Estevt
4 Dim. S. Doménec de G.

5 Dim. La M. D. de les Neus
6 Dij. Ss. Tust i Pastor, mrs.

7 Div. S. Gaietá, fundador
8 Dis. S. Ciriac, mártir

9 Diu. Ss. Roma i Eunómia
10 Dill. S. Llorenc, mártir

AGOST
II Dim. Sta. Filomena, verge

12 Dim. Sta. Clara, verge
13 Dij. S. Hipólit, mártir

14 Div. S. Euaebi, preveré
15 Dis. Assumpció de la V. M.

16 Diu. Ss. Joaquim i Roe
17 Dill. S. Pau i Sta Juliana

18 Dim. S. Agapit, mártir
19 Dim. S. Maná, ermita
20 Dij. S. Bernat, abad

21 Div. Ss. Bonos i Maiimiá

22 Dis. S. Timoteu, mártir
23 Diu. Purissim Cor de Mari

24 Dill. S. Patriei, abad
25 Dim. S. Lluís. rei de Franc

26 Dim. S. Ceferí, p. i mr.
27 Dij. S. Josep de Calassan

28 Div, S. Agusti, bisbe
29 Dis. Sta. Sabina, mártir

30 Diu. Sta. Rosa de Lima,
31 Oill. S. Riimon Nonat



P. As tais. Mobles i Decora-
do. Construcció de Billars. Medalla
de plata a l'Exposició del Moble de
Barcelona (¡923). Carrer Manresa, 9.



1 Dim. S. Gil, abad
'1 Dim. S. Esteve, rd
3 Dij. S. Nonici, biibü

4 Div. Sta. Cándida, verge
5 Dis. Ss. Llorent ilustmiá

6 Diu. S. Eugeni, bisbe
7 Dill. Sta. Regina, mr.

8 Dim. NaUement'de la V. M.
9 Dim. S. Purc Claver

10 Dij. S. N¡colaudeT.,cf.

SETEMBRE
11 Div. Ss. Protoijacint
12 Dis. S.juvenci, bisbe

13 Diu, Dokís. Nom de Mana
14 Dill. Sta. Catarina, vídua
15 Dim. Ss. VkentsiPorfiri

16 Dim. S. Corneli, papa
17 Dij. S. Pere Arbués, m.

18 Div. S. Tomás de Vilanova
19 Dis. Sta. María de Cervelló
20 Diu. M. de D. deis Dolors

21 Dill. S. Mateu, apóstol
22 Dim. S. Maurid, mr.

23 Dim. S. Lino, papa i mártir
24 Dij. LaM. D. dé la Mercd

25 Div. S. Faust Fost
26 Dis. S. Cipria, mártir

27 Diu. Ss. Cosme i Damiá
28 Dill. El Beat Simó de Roses
29 Dim. Dedic. S. Miquel Are.

30 Dim. S. Jeruni, ductor



Joan Figueras Crehueras
Fábrica de Guarnicions per a
Cardes. Carrer P. Joaquim
Corominas, 33. Teiéfon 370.





Ll. Canudes
Successor d'A. Vinyes B. Paleta con-
tractista. Travesser Safreig, 13. Es-
criptori: R. Zamenhoff, 27. Tel. j8j.



] Dij. S. Rcmigi, bisbf
2 Div. El Sant Ángel de la G.

3 Dis. S. Candi, mártir
4 Diu. La M. de D. del Roser

5 Dill. S. Palmír
fi Dim. S. Bru, cf. i fund.

7 Dim. Sta. Justina, vg. i mr.
8 Dij. La M. D. del Rcmei

U Div. S. Lluís Bertrán, mr.
10 Dis. S. Francesc de Borja

OCTUBRE
11 Diu. Ss. Plácid i Genis

12 Dill. La M. de D. del Pilar
13 Dim. S. Eduard, rci de A.

14 Dim. S. Caliite, p. i m.
15 Dij. Sta. Teresa de Jesús
16 Div. S. Galderic, pagés
17 Dis. S. Florenti, biabe

18 Diu. S. Lluc, evangelista
19 Dill. S. Pere d'Akántara

20 Dim. S. Joan Canci, pvre.
21 Dim. Sta. Úrsula i comp.

22 Dij. Sta.
23 Div. S. IV
24 Dis. L Ai,

25 Diu. s.
26 Dill. S- !
27 Dim. Ss '

28 Dim. s. '
2Í) Dij. S.

30 Div. S. i
31 Dis. S. I



Ramón Albareda
Jardiner. Carrer de Mnntseny. Tetéfonn." 5Q2.
Conslrucció, conservado i reforma de pares
i jardins. Plantes i arbustos de totes menes.
Toies i corones d'encárrec servides tostemps.



1 Diu. Ftat. de Tots els Sanls
'¿ Dill. Comra. Fidels Diíunts
3 D¡m. El Beat Pere Almató
4 Dim. S. Caries Borromeu
5 Dij. S. Sacarles, profeta

6 Div. S. Sever, fili iV de B.
7 Dis. S. Herculá, b. i mr.
8 Diu. Ss. Sever i Severiá

í> Dill. El Patrocini de N. D.
10 Dim. S. Andreu Avelí, cf.

NOVEMBRE
II Dim. S. Martí, bisbe i conf.

12 Dij. Ss. Martí i Milla
13 Div. Ss. Arcadi i Estanislau

14 Dis. S. Ruff, bisbe
15 Diu. Sta. Gertrudis, verge

16 Dill. Ss. Elpidi, Bugeni, mr.
17 Dim. S. Iscle victoria

18 Dim. S. Tomás, monjo
19 Dij. Sta. Isabel, reina

20 Div. 5. Feliu de Valois, c.

21 Dis. Ss. Gelari i Honori
22 Diu. Sta. Cecilia, v. i m.

23 Dill. S. Climent I, p. i mr.
24 Dim. S . joandelaCreu

25 Dim. Sta. Catarina, v. i m.
26 Dij. S. Conrat, bisbe

Div S M á i b i b

29

26 Dij. S. Conrat, bisbe
27 Div. S. Máiim, bisbe
28 Dis. S. Gregori, papa
Diu. I. de Adv. S. Sadarni

30 Dill. S. Andreu



BUICK / Models 1925
Tipus grans de sis cilindres: torpede, turisme,
esport i conduccions interiors per cinc i set pla-
ces. Tipus < Standard*: torpede i conducció in-
terior de cinc places. Tots els models van equi-
páis amb (re a les quatre rodes, compensador
automátic, cinc rodes montades amb pneumá-
tic confort, etc., etc. lia Masagué, núm. jg.



1 Dim. S. Eloi, bisbe
2 Dim. S. Ponda, mártir
3 Dij. S. Francesc Xavier

4 Div. Sta. Bárbara, vg. i m.
5 Dis. S. Dalmau, b. ic .

6 Diu. II Adv. S. Nieolau de B.
7 Dill. S. Ambrós, bisbe
8 Dim. Imm. Concepció
9 Dim: S. Cipria, apóstol

10 Di). Sta. Eulalia de M., vg.

DESEMBRE
11 Div. S. Damas, p. i cf.

12 Dis. N. D. de Guadalupe
13 Diu. III Adv. Sta. Liúda

14 Dill. S. Pompeu
15 Dim. S. Valeria

16 Dim. S. Eusebi, bisbe i mr.
17 Dij. S. Llátzer i Vivina, v.
18 Div. N. D. de l'Esperanca

19 Dis, S. Adiutori, abad
20 Diu. IV Adv. S. Doménec

21 Dill. S. Tomás, apóstol

22 Dim. S. Flaviá,
23 Dim. Sta. Victoria

24 Dij. Ss. Gree;ori
25 Div. Nai. de IT S.

26 Dis. S. Esteve, di;
27 Diu. S. Joan, apb

28 Dill. EIs Santa In
29 Dim. S. Tomás,

30 Dim. El trasllat d<
31 Dij. S. Silvestr

Jesucrist

itol i ev.
nocents
mártir

i lC.J .C.
••, papa



Sala i G ir al t
Fabricants de Teixits. Especialitat en
Novetats per a senyora. Despatx:
Colomer, núms. i-j. Teléfon n." 560.





Caries Fullola
Joies d'art. Orfebrería. Es fan treballs
sobre projecle. Brortzes decoratius.
Rambla, núm. j6. Teléfon núm. 482.





A L'ALTRA BANDA
DE L'ARC

~Y T n nou esforc, una acció conjunta d'esforcos, el lliurament
¡ I fraternal a la brega, la resistencia deis lluitadors i, després,

la victoria, la nostra victoria, la victoria de l'Almanac de
les Arts-Sabadell 1925.

Encara un poc lassos de l'esforc, avui oferim novament a la
cíutat el seu llibre espiritual, el eos orgáníc deis seus somnis i de les
seues realitzacions, i amb eü l'airet esbandídor del frontal boiras
deis cíutadans donats a Vespeculado de la materia moría i pesant.

A aquesta desinteressada ofrena hi escauria d'alló mes una mica
de reconeixenca que delím d'obtenir i que, un dia o altre, espontd-
niament, sino en aqaest any en els anas faturs, es produirá sota
I alba esplendent de l'agraiment de la ciutat.

Si un poc íngenus i un massa entusiastes féiem l'any passat
t entrada a la ciutat alcant el semicercle d'un are de triomf, avui ens
trobemja a l'altra banda de Vare, en la via ampia, vorejada d'arbres
Que esdevenen reverents percudint les branques al brogit del nostre
pas. I en la perspectiva de la immensa via, avancem vers l'infinit
que, per esser-ho, mai no hem d'assolir. Aquest infinit quiméric fa
néixer en nosaltres, pero, Vesperanca d'apropar-nos-hi fíns a cegar
els nostres ulls corporals i retre-hi benaventuradament la miseria del
nostre embolcall i de la nostra vida.

La voluntat i l'esforc deis homes de l'Almanac concretaran cada
dia rnés la gracia puixant del llegat que un dia o altre ens será forcós
d'abandonar, i d'ell, precisament, ens pervindrá la redempció mortal.

De moment, avanceu enlla d'aquests camps solcats de milers de
Uetres i procureu recollir-ne tota l'expressió que l'escriptor ha amagat
enlaseva entranya; reposeu l'esgaard en la línia cósmica, ondulanti

Hisa o moguda, deis dibuixos i feu-vos una festa de la cotoraina
formal, real o fantasiosa, que el pintor ha fet florir de son pinzell..-

I si d aquesta intrépida ruta us en pervé algún gaudi espiritual, la
sortida del segon Almanac de tes Arts, haurá obtingut la cobejada
eficacia que nosaltres hem pretés que tingues. 43



El curt de vista

Podrícm nomenar-lo el miop, com s'escauria dins la terminología
científica que adopten els inteliigents, pero hom creu absurd
apropiar-se aqüestes frases que teñen un admirable sentit de pre-

cisió: «neurálgic», «díspepsíc», «neurasténic», «diabétic», i d'altres, per6
que no teñen la forca de les expressíons populars corresponents. Així,
en el present cas. l'apeliarem «el curt de vista», sense volguer donar a
la paraula cap mortificant íntenció.

Hi ha heroismes voluntaris i heroismes forcats. Un sord, per exemple,
que l'área del so se li escurra del to normal al to menor fins a fer-se im-
perceptible, és un heroisme forcat; pero la potencia óptica, afeblint-se
i entelant-se la visualitat, será sempre un heroisme voluntari, car resten
els cristalls com a mesura preventiva, com a precaució i com a defensa.
Mes no volem fer l'elogi de les ulleres : volem enaltir la virtut d'usar-les.

Encara exísteixcn coses pitjors que el taranná sornaguer o la jeia
mandrosa, prou dificils i costoses de corretgir. És l'esquiva repulsió
i la empedreida manía de no encavallar-se sobre el ñas els fils metállics
que, enrotllant uns vidres, acaben per aguantar-se a fes orelles. (Mirant
al meu amic curt de vista quan va decidir-se a no ésser mes heroi vo-
luntari, no comprenia prou bé si les orelles tenien el pavelló desenffan-
xat a ultranca per a sostenir aquelles brides d'or xapat o si els ulls i la
prominent davallada del ñas eren a dret fil amb els tendrums de les ore-
lles per un adequat suport.)

Deía que la instintiva repulsió a posar-se aquest lleugerissim aparell,
és cosa mes dificultosa de vencer que l'atarannament o la viciosa negli-
gencia. En veritat que deu ésser aíxí mantés vegades, i el nostre amic
fou tocat també d'aquest peculiar atu'íment, car era agosarat de posseir
una estoica voluntat i ferma tossuderia a deixar-se esclavitzar per 45



aquest defecte, a desgrat de les adverténcies múltiples i assenyades de
tots els companys. que ens créíem deíinitívament decebuts deis nostres
ínexhorables consells óptics que li adrecávem. Car ell devenia de mica
en mica d'heroi voluntan a heroi forcat. De tan dissimular el seu defecte
físíc n'era dominat, podríem dir-ne irreflexivament, per qual cosa es torna
sorrut, hipócrita, esquerp i exclusivista. Llegia amb penes i treballs, aco-
tant dissimuladament la testa. Preguntava l'hora tenint el rellotge de
paret al davant seu, com qui no en fa esment. Quan feia camí a peu o
en vehicle, contemplava el paisatge amb ánim abatut que volia fingir
displicencia. Ais espectacles romanía aclofat al seíent amb un aire d'es-
toic, de tant-se-me'n-dóna, com si tingues el cor eíxarreit; en el cinema
ni les tibladetes sentimentals podien fer-lí espurnejar els ulls ni a les co-
micítats xavacanes que feien esclatar ríalles estridents ais espectadors,
ell no hí associava ni un somríure escarransit.

Interiorment — ens havia estat explícit alguna volta — es dolia
d'aquest entascament i manca de valor de llíurar-se a l'oculista. Sem-
blava complir una prometenca o que el domines una secreta paüra de
rompre una consigna. I anava fent-se la mirada seva incurable per mo-
ments. Si cloia l'ull mes exhaurít de llum era ja cosa de no veure-hi res.
Entrellucava solament una extensa boira de cendrositats esfumades,
i encara d'un entelament humít, amb clarianes sospitoses que encer-
claven punts negres com unes llumenetes obscures totes enjogassades,
que corrien i s'empaítaven dintre la llum grisa de la mirada. Podem
creure que en aqüestes intimes experiéncies la fac del nostre amíc de-
venia sensíblement pál'lida i la tortura de tornar-se d'una manera im-
perceptible, pero irreparablement i fatal, orb, li punxava les vísceres
i li apretava les teles del cor com si li estrenyessin els cordons d'una co-
tilla quirúrgica.

Quan va venir a l'acostumada tertulia del diumenge a la tarda a pren-
dre el tradicional café, duent collocades les ulleres que ennoblien un
xic les migrades nínes deis seus ulls, va sorgir una espontánia cridória
d'entusiasme, sens faltar qui demanés una libació extraordinaria per
l'esdeveniment. El nostre amic era tot un altre, fins semblava que se li
havia trasmudat la fac amb ínfantívoles ingenultats i un somriure felic
li Huía en la corba nacarada de les dents.

De tan encuriosits esguardant-lo, ens apareixia com un d'aquests
malalts abandonats ja deis metges í que un jorn tornen a la vida amb
una virior i ufanía envejables. Va explicar-nos, llargament i minuciosa,
el seu retorn a la visíó normal, és a dir, a percebre les coses mes del
que relatívament semblaven i potser mes endintre encara de l'órbita
convencional en qué son construídes i establertes. La mateixa miopía



que 1 havia romas a un ensopíment brutalitzat, produint-li una mirada •"l"°"»í

sense voler perduda i recelosa, va canviar-la en bellugadissa, impertí- ÁM/*
nent, díntre la presó transparent deis vidres, i ell es transforma amb
un home voluble i dissipador de curiosítats, batxiller i enraonador, amb
1 encomanadissa i perfidiosa parauleta de doble, intenció.

Certament; va explicar-nos amb una riquesa de matísos difícil de
ranscriure, tota la trasmudanca que s'bavía operat al seu redós. Fou

cO'n sí a tot el món que veía li haguessin tret la pols grisa que l'entelava
1 lenlletgia, car les coses totes tenien una esvelta silueta, i esguardava
Pulcrament retallades les pedrés del carrer, el ciment de les parets, les
ulles deis arbres, la sorra que s'amaga en les cadolles de l'empedrat, els

uixos * arqi'itectures urbanes, els distints objectes que criden l'ull
el vianant, inclús llegia els anuncis cridaners i els bans oficiáis — lletra

«lenuda i poc atractívola. - Va comprendre infinites coses que fins ales-
ores se li havien fet imprecises i vagues, com, per exemple, aquella ver-

"lellor que sobreneda en la pell del rostre deis homes i de les dones. Ais
Pnmers era un verinell sanguini que resseguia les estries de 1'epídermis
amb pics escarlata, com punxades d'agulla o picades de mosquil; en
Cí»nvi, en moltes dones comprengué que aquesta color vermellosa era
compacta, d'un mateix to, d'un vermell químic vergonyosament amagat
Pe's pólvors, i encara va veure la poca gracia i la matusseria de posar-se
aquesta odorant fariña en el rostre, que en les recolzades de les galles

e " les parets del ñas i en les prominéncies del front i del mentó, deí-
X a v a denses capes mal distribuides. I pogué endevinar les carns feme-
nmes sota el teixit no massa espés de la indumentaria, les cintes de color
que subjecten les robes interíors i tota una íntima i secreta gama de de-
alls fins llavors oculta. Insinúa una poética descripció del qué albirava

e n les llunyanies : els blaus horitzons, les muntanyes que ens circunden,
afnb negrors de bosc, amb comes daurades, amb cims verdosos, amb
°ndalades fosques, amb vessants clapejades de sol... De tan viure din-
r e el món interior, tenyit d'ópal brut, ara s'encantava amb totes les iri-

sacions exteríors, plenes de vora-vius, calats i fistons espléndits, d'una
"cllesa insospitada.

A poc a poc s'entusiasmava explicant el canvi sofert, com si per un
Poder mecánic o artificial, els seus ulls contemplessin un espectacle de
tfamoia. Li fugia tota la seva árida rigidesa i es tornava efusivament
lmPressionable.

A la nit, enllitat, tot esdevenia per a ell una meravella. Les llums se
¡ retallaven dins els objectes de vidre, brillants, nítids, com animats

Pfodigiosament. Esguardá figures dalt les cofurnes deis pisets o en les
cambres illuminades, movent-se en els mares de finestres i balcons, 47
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i petits fantasmes, amb moviments desequilibráis per no endevinar
ana on van ni d'on venen; els verds deis arbres li apareíxien d'un to pro-
fund, tendrament elegiac; el cel, si era llis, prenia la corba grácil d'una
inacabable pista blavosa, on les estrelles jugaven a fet, tremoloses, ín-
decises, titiliants.

El curt de vista, amb una tímidesa palpitant, somreia com si ja no
ho fos, somreia perqué podia llegír aquells petits rétols anunciadors,
penjats en la sala, que encara no sabia el qué deien; somreia per-
qué albirava al Iluny cares conegudes. La relació va interrompre's i res-
tárem callats, planant en la rodona aquell trist emmandriment diumen-
ger, aquell silenci atediat, que cuida de fer mes plañera la digestió. Al
mig de la sorda quietud de la taula, el nostre amic va prendre de nou
la veu, que retrunyí sinistrament, com si tota la seva expansiva joia
s'hagués comprimit per una torturant visió. I exclama :

— No sabeu qué ha gosat dir-me l'oculista quan he experimentat la
primera embranzida del meu entorn entrellucat per aquests vidres? M'ha
fet una reconvenció que em cohíbeix, que no em deixa anar peí carrer
amb l'ánsia contemplativa del que ha restat molt de temps en els llims.
És indubtable que jo he llancat un «oh!» espontani, natural, tan natural
com el de l'home primitiu o com el d'un infant que no haguessin víst
mai el món per un forat. Amb una punxant ironía i tustant-me lleu-
gerament l'esquena, davant del meu encantament simple i íngenu, m'ha
dit: —Ara no s'hi enfavil

JOAN PUIG
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Historiant el romiatge
de la ciutat

Ha dit molt bé nostre poeta que Montserrat és el nostre Sinaí; per
aixó, els catalans, I'hem considerat sempre com el fogar i el bres-
sol de les nostres creences i de les nostres tradicions, i en aques-

ta muntanya simbólica, voltada tota ella d'oliveres, mes que la flaire
de l'espígol i del romaní, hi hem sentít com el ressó d'aquella veu omni-
potent que plasma i dona a cada poblé l'encuny i la llei de la seva exis-
tencia, essent-ne la promulgadora la celestial Regina que allá dalt té
elseutron. Aixó explica l'atracció i la mena de suggestió que damunt
del nostre esperit exerceix aquest lloc sempre devotament venerat
pels nostres avant-passats que tot sovint hi pujaven per a no perdre
' orientado en mig deis trasbalsos i desviacions del món, retrobant-hi,
com en la deu puríssima, la correntia que a l'ensems que refrigera i sa-
dolla, centra i dona a l'home el tremp i la fortitud engendrados del rit-
me de la seva vida. D'aquests espiáis espirituals, d'aquestes visites col-
lectives que des de temps immemorial ve fent Sabadell a la Verge Bruna,
volem parlar avui, transcrivint algunes dades forca interessants que
figuren en els llibres de l'Arxiu municipal, essent, per tant, patrimoni
i herencia gloriosa de tota la ciutat la qual deu procurar que aquest siguí
sempre una cosa i un organisme viu que trameti i doni a les generes
futures aquella virior i aquell segell autóctons i constitutíus de la seva
personalitat.

Les primeres noves que hem trobat es remunten i arriben fins a 1 'any
1580, llegint-se en el folí 144 (revers) del llibre segon de determinacions



del Consell de la Vila de Sabadell, co que segueíx : «Díe dominica
XXVIII mensis Augusti, Anno a nativitate Domíni MDLXXX — Convo-
cato consilio ordinario universítatis Sabadelli, etc.—Primo: Honorabi-
les Jacobus Amat, Joannes Vendrell, Laurentins Quer, Jurati, Jacobus
Llobet, Narcisus Vila, Anticus Steve, Petrus Savinya, Jacobus Folch,
Joanes Gorina, Paulus St. Martí, Joanes Argemí, Anticus Argemir y
Carreres, proceres consilíi ordinarii universitatis Sabadelli etc. Dit Ho-
norable Consell attes y considerat que quiscum any se acostume anar
la proffessó de Sabadell a Nra. Sra. de Monserrat per lo primer disaptc
de Setembre y per plaure al Senyor star Sabadell y tot lo poblé de aquell
malalt de malaltia comuna la qual es per totes les ciutats, viles y llochs
del present principal. Per tant, dit honorable consell, ningu discrepant :
Ordena y Deslibera que per lo present any tant solamént ees la proffes-
só general de no anar a dit romíatge de Monserrat: Lo mes avant se
rescríurá sobre dit efferse maíor desliberació.»

Per aixó en el Consell següent celebrat pels susdits Jurats i Prohoms
el dijous 8 del mes de setembre del mateix any, fou determinat: «Pro-
ceres con5ilií ordinarii universitatis Sabadelli tamquam maior et sanior
pars, etc. Dit Honorable Consell: Ordena y Deslibera que: attes ques
desliberá per lo consell ordinari de Sabadell que la proffessó de Saba-
dell per lo present any no anar a Nra. Sra. de Monserrat per la gran
malaltia comuna. Per tant dit honorable consell ningu discrepant,
Determina que sien elegides per los Honorables Predíts Srs. de Ju-
rats dotze peí sones honrades de Sabadell los quals ab dos prevers
com a peregrins vajan per lo disapte que ve, mes sia per vuit dies, a
Nra. Sra. de Monserrat y qualsevol persona que anar volrá ab dits pere-
grins per acompanyar las que y vagen si anar y volran: y que los pere-
grins y dos preveres vagen a gastos de la Vila.»

En el Consell ordinari tíngut el 26 d'agost de 1635, se'ns parla
d'aquest romiatge com d'una cosa ja antiga i fortament arrelada: «ítem
determinaren (els consellers). de ques vaja la proffessó de la present
Iglesia ha visitar lo santuari de Nra. Sra. de Monserrat com se acos-
tuma i sia gastat lo que se acostuma.» (Llibre de determinacions del
Consell de la Vila de Sabadell, anys 1635 a 1657, foli 9, revers.) I si
hem de creure l'afirmació que fan els Jurats i Prohoms en el Consell
ordinari celebrat el 28 de setembre de 1636, tenim que la Vila progeni-
tora de Sabadell de Sant Feliu d'Arrahona fou la que inicia i va orga-
nitzar aquest acte. La dada que es troba en l'esmentat llibre, foli 20, re-
vers, diu aixi: «ítem determinarem que desta hora en avant anant la
professó a Nra. S" de Monserrat com a acostumat de set cents anys ha
e s t a p a r t n o haja ni tinga obligació antes se proibeix que no pugan ni



hajan de desplegar en Tarrassa ni en ninguna part sino sois en Monser-
rat y en la present Vila.» La prohibició que estableix el Consell i que
anava de dreta tallar un abús íntrodu'ít, ens diu clarfssimament com els
peregrins feien a peu i solemníalment formats en processó, el trajéete de
la Vila al Monestir i del Monestir a la Vila. Aquests eren acompanyats i
presidits per les autoritats de la Vila. Ens ho diu un acord del Consell or-
dinari celebrat el 19 d'agost de 1663 i que es troba en el llíbre de deter-
minacions, anys 1657 a 1677, foli 48, anvers. «ítem fonch determínat de
ques vaja la professó a Nra S" de Monserrat y se donen al Sr Procura-
dor, Consellers y Obrers vint y set reals a quiscu per llurs gastos y ais
demés los salaris acostumats.»

Abans de la seva realització les autoritats civils que sembla que
es acudien al Prelat Diocesá sol'licitant la seva

h l l

s v alit
eren les organitzadores, acudien al Prelat Diocesá sol'licitant la seva
aprovació i benedicció. Així ens ho palesa la següent acta treta del llibre
d 16 1750 f l i 44 i 45 n i p l

ció. Així ens ho palesa la seg
de resolucions, anys 1716 a 1750, folis 44 i 45, anvers, i que per la seva
importancia i claredat transcrivim: «Die 28 Mensis Augusti anno Domi-
ní 1 7 2 9 C t l h b l F i A i P Al i
J
gid

importancia i claredat transcrivim: «Die 28 Mensis Augusti anno Domi-
ní 1729-Con\ocats los honorables Francisco Anisant, Pere Alsina,
Joseph Gambús y Borrell, Joseph Llobet, Josep TuruU y Josep Valls Re-
gidors de la Universitat de la Vila de Sebadell ab asistencia del honora-
ble Josep Mimó per la Sacra y R. Magestat Batlle de la Vila y terme de
Sebadell, en la Casa de la Vila ahont lo Ayuntament de dita Universi-
tat fent celebrant y representant. Per quant lo Ilm. y Rdm. Sr. Dn. Ber-
"at Ximenez de Lavante ab son decret dat en la torre Pallaresa de la
Parroquia de Sta. Coloma de Gramanet ais 25 deis corrents al prec del
memorial per los Regidors de la Universitat de la present Vila presentat
se ha dignt c o d i j l o f ó a M li

gastos se ocorren per dita funció, com prevé lo decret del Sr. Bisbe.
Los quals gastos son: ais tres sacerdots, por la caritat, 12 lliures —Ais
Bayle, Regidors y Obrers, 18 lliures-AI portant de las caxas, creu, can-
daleros ganfarons y criat de Regidors, 6 lliuras y 3 sous —La presentalla
y escolans de Montserrat, 5 lliures y 14 sous. Et honorabifis Bajulus
predicta decretavit die 5 Septembris 1729.-Testes sunt Agustinus Cusi
linis textor et Josephus Parnau sartor, ambo Villa Sebadelli, dios.
Barnce.» Aquest text espléndit ens diu clarament com la nostra romería
°beía a un antiquissim vot de poblé qual motiu i causa avui encara des-
coneixem 53



També en el foli 47 del mentat llibre, hi trobem una lletra del Pare
Abat del Monestir que ens explica el ritu i el cerimonial amb qué eren
rebuts els pelegríns. Diu així: «Magchs Srs. He rebut la de V. Mr. ab lo
degut aprecio, quedant molt gustos de que hajan alcansat lo permís del
Ilm. Sr. Bisbe de Bar™ pera continuar lo vot de venir en Professo a est
Santuari. En quan a rebrerl a professo se observara lo estil se ha practicat
que es que lo Pare Sagristá ix ab dos caperos, creu alta ab los escolans
fins a la Creu de la Plasa y aquestos cantan el Himne Ave maris stella
a cors com tambe una Misa a quatre veus, y al despedirse acompanya
lo Pare Sagristá ab los escolans fins devant de la Potecaria desde la
Iglesia cantant lo The Deum laudamus. Aquest es lo recibiment que
se ha estilat sempre en las profesons que venen per raho de vot, que en
las Profesons de Pregarías solia aixir la Comunitat fins a la Iglesia vella.
També se acostumava donar alguna porció de Pa y Vi en temps pa-
sats, pero per la calamitats deis temps y trobarse aquest Moaastir ab
molts ahogos, consta que ha molts anys que no se dona cosa alguna a
ninguna Professo de las que an vingut, que es quant se me ofereix ex-
presar a V. M* en quan a esta Materia pera que despres no aja algún
sentiment sí se falta, o, no en alguna cosa; Y esta suposissió si gustan
de venir lo dia que senyalan ho poden executar, que será rebuda la Pro-
fesso com queda expresat ab tot bon afecte. Espero de esta soberana
reyna alcansará de son fill Preciossísim lo consol que desitja esta Vila y
Nost, Sr. B." a V. M. molts anys. Montserrat y Agost 29 de 1729,—
B. L. M. de V. M. son affe. Servus Yt. — Fr. Agustinos de Novell, Abad
de Montserrat.» Després de la lectura d'aquests dos últims documents
no será pas temerari afirmar que, per causes avui desconegudes, el ro-
miatge feia molt de temps que restava suspés, havent-se restablert aquest
any. Tenim raons per creure que la suspensió va comencar l'any 1697.

Vet aquí, en un assumpte tan concret i determinat, les dades forcaVet aquí, en un assumpte tan concret i determinat, les d
ínteressants que ens ha permes reunir i acoblar el nostre Arxiu, on un
dia l'autorítat mes ben documentada de la nostra térra, tot lamentant

u estat d'incúria i abandó ens deia que díntre d'aquells armaris
ell des

d a u a t mes ben documentada de la nostra térra, tot lamentant
el seu estat d'incúria i abandó, ens deia que díntre d'aquells armaris
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tenía la ciutat tota la seva historia i la de les seves rodalies i M~w ^., u t t l
d'aquella visita mai mes pensaría ni diría que Sabadell era un poblé
modern, improvitzat i sense tradicíó. Un lleuger escorcoll fet en els
llibres posteriors al darrer esmentat, ha estat estéril; pero, tal vegada
la investigació mes fonda i pacíent i que no pot ésser moltes vegades
supeditada a la urgencia de les coses i del temps, permeti el dia de demá
completar aquest humil historial que avui donem.

Sabem com els pelegrins eren rebuts solemnialment en fer l'entrada
a la població, assistint-hi l'orquestra que aleshores tenia ja ben organit-



zada la vila, la qual des de temps immemorial ha tingut sempre una
forta tradíció musical que un día, esperen), d'una faisó semblant a
1 actual, exposar i donar a conéixer. L'acord que fa referencia a aquesta
rebuda, és del Consell de 26 d'agost de 1696 i es troba en el llíbre de
detcrminacions, anys 1670 i 1729, foli 130. «ítem fonch deíiberat ques
vaja a Monserrat y ques gaste fins a tres doblas —que los musichs tingan
de firmar acte de ferlos en gracia: Primo; que hajan de tocar per los
combregars, tersos diumenges, lo dia de Corpus y cap de octava, las
quatra festas anyals, St Faliu y St Antoni a la iglesia, entrada de pro-
fessó de Moneada y Monserrat y la Vila los fa franchs de soldats y talls
sino es un dia quels naja de sobras y per corpus un ventallachs y ais
cantors que per St Feliu los sia donats lo dia de St Feliu la carn o pesca
acostumada y los hagi de fer creu la cofradia de St Antoni.»

Tot co que acabem de transcriure ens díu el per qué de la volada i de
la creixenca progressiva que, any per any, va tenint el nostre romiatge res-
tablert el 1892 per aquell venerable sacerdot sabadellenc i tan amador
de les nostres tradicions, Aixó ens dona, també, la rao del cuite anti-
quíssim retut a la dolca Moreneta en el temple de Sant Feliu on tenia
dedicat un altar davant del qual la pietat deis íidels, anticipant-hi la vi-
sita espiritual establerta i practicada en els nostres dies, saludava i
cantava, tots els dissabtes, a la seva Mare, la Salve, donant després
bella eixida a les místiques efusíons de la seva ánima popular amb el
ritme senzill i la melodía cscaient deis Goigs. Així ho bem trobat con-
signat en un llibre d'acords de l'Ajuntament pertanyent a últims del
mil-setcents o a principis del mil-vuitcents; i avui ens hem de doldre
Com per una confianca excessíva en la memoria que ens ha fet trai'ció,
no podem transcriure i oferir la dada relativa al fet que acabem d'es-
mentar.

GABBIKI. CI.AUSBU.AS, PVRE.
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Les creus parroquials

Entní les moltes joies arqucológiqucs que hi ha a la riostra comarca
dignes d'atenció i estudi, ocupa un lloc principal la coMecció de
creus parroquials o processionals d'estil gótíc, en plata cisellada

i repujada, amh un enfilall de detalls d'execució, que dona bo de mirar;
totes elles patinades amb un to de vellúria, que, transformant la blancor
del metall, dona un caire tan simpátic al conjunt que l'amant de l'ar-

queologia queda impressionat en contem-
plar-Íes.

A^ Totes les parróquíes de nostra rodalia i les
Wk de Sant Félix, Sant Vicents i Sant Julia de
V nostra ciutat, teñen la corresponent creu d'es-

h ^ u _ M til gótic, amb la particularitat que a Santa
^^ttBMI^BMIflBK Perpetua en teñen dues. una de gran i altra de

'TT* petita, i a Sardanyola, a mes, en teñen una de
8 románica, que, senzilla i tot, resulta tan inte-

jS : ressant que fins sembla estrany no hagi passat
qH£ a cap museu, o que no hagi desaparegut per
M complet, com la majoria d'aquests exemplars.
^K Davant la unitat que es veu en aqüestes
^ P creus es pot atribuir sa construcció a una
| mateixa época, el segle xvi, majorment tenint

i mi dades concretes de la de Sant Félix de nostra
ciutat, segons es llegeix en les memóries d'En
Bosch i Cardellach.

1578-24 Febrer. // Havent caigut i aixafat la Creu de plata en la
processó de Sant Iscle, delibera el Consell fer-ne altra de 20 a 24 mares
de plata, costejant-se amb béns de l'Església. // Foli 234.



1587 - 26 Abril. / / Amb motiu de fer-
se nova la Creu de plata es vengucren
les voltes de la platea a Antic Arge-
mir, Joan Pobla, i Antón Julia, pagant
aquests 50 Mures d'entrada i un sou
de cens anyal a la Candela. Els vene-
dors foren el Rvnt. Rector, els Jurats
i sagristans amb permís d'un Consell
general de 160 persones. / / Foli 245.

1587 - 28junu. / / Es nomenaren dos
captadors de grans en les eres a fi de
construir la nova Creu. / / Foli 246.

Per co transcrit es veu, dones, que
a l'últim quart del segle xvi s'estava
construint la creu parroquial que avui.
després d'alguna reforma, podem veu-
re en els actes litúrgics mes solemnes de
nostra parroquia, i, per tant, davant la
semblanza que hi ha entre totes les
d'aquesta rodalia, fa que es pugui per-
fectament asscnyalar per a totes elles
una mateixa época.

La imatge de Jesús Crucifica! davant,
la de la Verge María en la part oposada,
en els quatre creuers els Siints Evan-
gelistes, amb

Hurs respectius emblemes i la figura del pelí-
c an, simbol eiicarístic, hcu's-aquí els elements
Que, alternant, alguna volta, amb els sants
titulars, formen el conjunt de la creu, execu-
tats en plata cisellada.

La part ornamental de la creu composada
c'e plaques repujades amb motíus gótics, está
fixada sobre fusta quedant coberta per com-
Plet la montura.

Altre deis detalls dignes d'estudi és el ba-
sament; mentre unes surten del mig d'un
fierro, hábilment repujat, altres corresponen
a ' cimal d'un grup de capelletes en les quals
acostuma haver-hí els sants titulars o de mes
devoció de les parróquies respectives, o bé 57



aquells que la familia costejadora in-
dica especialment que hi posessin.

En els actes íítúrgics celebráis amb
gran solemnitat acostuma a portar la
creu processional un deis sacerdots
que assisteixen a l'acte, revestít amb
alba i dalmática i acompanyat de dos
escolans amb cirials; així es fa el Di-
jous i Divendres Sants en portar Nos-
tramo al monument; així ho vegérem
en la diada litúrgica celebrada no fa
molt tcmps en el Monestir de Sant
Cugat del Valles; mes la manca de
elcrgues, majorment a les parróquies
rurals, fa que sia portada per un es-
cola qui a voltes no té prou forpa per a
resistir ef balanc de la creu, per qual
niotíu veiem que la majoria d'elles
han cstat trossejades en caure i refetes

o restaurades després, altres tot just s'aguanten i les hi convé una acurada
restauració, car hi ha el perill de perdre'n algún fragment que mutilaría
llastimosament el bell conjunt; en algunes de les restaurades ja es troba
a faltar algún detall, principalment els fináis deis motius ornamentáis.

És de doldre que les restauracions no
s'hagin fet amb el coneixetnent artístic
que inspira la seva construcció; en algu-
nes d'elles es veuen les plaques repuja-
des clavades amb claus, barroerament i
amb desigualtat, amb lo qual shan des-
tru'ít, sovint, detalls ben interessants.

Per sort, avui es van generalitzant
els coneixements artístics í segurament
temps a venir es coneixerá el pas de la
present época damunt nostres tresors ar-
tístics.

Aquesta és tasca de tots que es rea-
litza coneixent i fent coneixer la valor
artística de nostre patrimoni.

Li.uís MAS GOMIS





Historia d'un jove

i

FA BROMA

Veu's-aquí que hí havia un jove honest, treballador í bru. Tothom
lí deia el Felip. Ais seus vint-i-tres anys havia guanyat un eos
robust í un esperit sense problemes. Es produía sempre amb una

espontaneítat totjust limitada per una educado superficial, simplement
imitativa. La seva vida social no depassava gaire de l'instint o l'etzar.
Amb tot aixó volem dir que el coneixement que posseía del món era el
suficient viu perno aconsellar-H-posem per cas- la provatura de pren-
dre el vol des d'un baleó de segon pis : li feia endevinar el risc de sortir-
ne mort o esguerrat per tota la vida. Malgrat aixó —que hem anotat amb
especial exageració — i potser grácies a aquesta transparent simplicitat,
el Felíp vivia content i sense les vanes esperances que pessiguen el no-
ranta per cent deis homes.

Bé; un día el Felip conegué una noia de disset o divuit anys; abans
d'aquesta coneixenca poc havia considerat les dones. Amb prou íeines
s'havia proposat de pagar tríbut a l'amor amb minúscula, i d'aixó feia
temps, llavors que es sentí, tot d'una, requerit per unes forces vagues
i irnperioses. Mes tard, havent-se asserenat i íl'lustrat — només una mica
— sobre la naturalesa i funcionament d'aquelles energíes, j'utjá l'amor
desfavorablement, pensá que no li convenia i el posa, dissimuladament,
al marge del seu camí.

Pero veu's-aquí que conegué la Carmeta —aquella noia de disset o
divuit anys que déiem — en una ocasió etzarosa i gairebé poética i, sense



saber qué feia, s'hi decanta i en resta enamorat, no pas totalment ena-
morat, mes bé pres en un lligam de singularíssima simpatía. La seva
mateixa timidesa —del Felip — l'empenyia, blanament, a submergir-se en
l'aigua tébia i aromada —i un xíc llefíscosa^de l'amistat amb una jove-
neta dolca, menuda i toba com era la Carmeta.

Bé; els pares llurs i les ve'ínes digueren : fan broma, I, efectivament,
ells dos es lliuraven, amb tcndresa i alegría, a les fetes caracteristiques
d'aquell estat de relació entre home i dona, joves, que a la ciutat no-
mcnavcn «fer broma».

ES PROMHT

A conteneos d'una tardor xafogusa, el Felip es cansa de fer broma
amb la Carmeta. Ella n'hagué esment de seguida i d'acord amb la
nota essencial del fer broma, que és la frivolitat—conscient o incons-
cient—, i ates que tal lleugeresa d'intencions. conviu amb la mes fragí-
vola condició, basta el primer signe de descoratjament d'ell, per esvair
de cop, i sense justifican!, aquella Ileu i minuciosa correspondencia sen-
timental. El Felip experimenta, arran de la separació, un poc d'alleuja-
ment i no trobava, llavors, cap sentit al nombre d'hores que havia
despés prop d'aquella noia delicada; llur record, pero, mai H fou 'des-
plaent ¡ l'episodi havia estat, tothora, noble i la veu de la Carme era
molt neta. A partir tl'aquell dia, quan es veien peí carrer canviaven els
mots de comiat sense cap vívesa, amb un to de mutua pietat; mes tard
el compliment es cenyí al cas precís de topar-se en la mateixa vorera :
quan el carrer era cntremig s'acordá, tácitament, de fer el desentés.

S'escolaren tres o quatre mesos sense solfa, al cap deis quals el pare
tlel Felip, que era un senyor que no havia treballat mai i que just sabia
de caminar, crida al seu fill amb veu excepcional. Era un matí o, mes
exacte, un migdia, que amb temorega solemnítat, el pare proposá al
fill un casament. Un brillant mulleratge d'immedíata realitzacíó que
— a judici del pare —seria un pecat mortal de refusar. El Felip no volia
comprendre; restava inexpressiu, indiferent. El pare adduí tot alió
tan suat : has de fer un pensament... una bona noia... están arre-
gladets... sí el dia de dema... etc. Ella aquesta vegada es deía Murtra



-algú acusa, després, la seva familia d'esperítísme—Murtra Cubells
i tenia vint-í-un anys. Mai es sabe cotn el pare n'havia fet la troballa;
la gent, pero, remugava sobre el cas amb tendenciosa xafarderia.

L'endemá s'escaigué d'ésser diumenge í el Fclip fou arrossegat a una
visita molt significativa a casa deis pares de la Murtra que vivien en
un raval tacat i remorós de gran ciutat —una cosa com Sant Andreu
de Palomar. Peí camí i tot conduint un Briscoe enlluentit de nou, el
Felip es revifá i una discreta tafaneria substituí l'atufment que des del
dia abans l'havia pres. La Murtra resulta una dona ferrenya i limfática
i els seus pares unes gentils persones sense tara. El Felip resta sorprés,
meravellat del tráete d'aquella gent, el capteniment de la qual prop d'ell
fou d'una afalagadora injusticia. Eli mai havia sospitat que algú es creiés
en l'obligació de demanar Ilicéncía per estussegar, per exemple.

El diumenge següent, la Murtra i els seus pares tornaren la visita ais
nostres homes i el prometatge es perfecciona. Abans, havia estat retírat
un balancí del menjador, que grinyolava i, aixímateix es féu amb les
escupideres, a propósit de les quals el pare havia dit : «Hi ha certa gent
fina que no en gasta; potser els faria mal efecte».

Quan, havent dinat, el Felip avancá amb l'anell entre mans, vers la
Murtra que, en aquell moment, accentuava, per frustada coqueteria, els
seus trets masculins, nostre heroi anava oblidant-se d'ell i del que el
Voltava i, aviat, en son pensament entenebrit s'obrí, com única clarícia,
el fantastic record de la seva primera comunió.

III

ES CASA

Extingida la flamcta de la novetat, el curs que seguí el prometatge
del Felip i la Murtra, fou d'una basardosa monotonía, filis tíos no s'en-
í-enien ni abellien d'cntendre's. No tenien res a dir-se. Cap interés recí-
proc els podía moure. El Felip estava assenyalat d'una fatal tristor que
di atribuía, covardament, a un mal de cap imagínari; ella donava al
cas una interpretado personal amb paleses tendencies al favisine. Di-
guem-ho: l'aventura no podía continuar i al cap de set diumenges jus-
tos de vida, entra sigiliosament, al reialme del no-res, havent trobat
niolt de conhort i la mica d'ímpetu que aconseguí en alguna raríssima
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avinentesa, dins el repós de les folgades abséncies setmanals. El mateix
pare del Felip confessá que no haurien anat a l'hora i intenta d'esmor-
teir el seu iracas a base del vell raonament: un prometatge no és pas
cap casament.

La retirada fou mutua i no calgué aprofitar-se deis retrets. El Felip
sortí de t'incident sense abandonar la malenconia que hi havia contret,
entrant al cap de poc, en un estat de inquietud que ell mateix no arribava
a classificar. Era que el noi, inconscientment, s'havia creat un problema.
0 mes ben dtt, que a través d'una serie de suggestions fenomenals es
trobava solücitat per una crida imprecisa d'ordre confusament sexual.
Potser, sota unes liéis osciliants, profundament biológiques, guanya-
ven de nou la superficie aquelles pruíges de la tempestejada adolescen-
cia. El pare ho entrellucá, per pur instint paternal, i el seu sentit mes
primari en tregüé un resultat que resumía gnómicament: Ara mes que
mai, el noi s'ha de casar; jo ja anava bé.

I abans de mig any el Felip es casa. Per a arribar a la consumació
d'aquesta feta suprema, hom recaba tota mena de cooperacions. El
xicot no s'havia deixat portar: amb una rebeldía incondicional, estú-
pida, frustra mes de quatre solucions. I és que, insensiblemcnt, havia
anat derivant vers les sendes del tercer pecat. No hi caminava pas, en-
cara, pero un company l'hi convidava, ensinistrant sáviament la seva
sorrudesa. El pare, i l'oncle metge i la tia pobra estaven esgarrifats
1 decídits a conjurar l'enrunament d'aquella anímela pertorbada.

El propósít de la bona gent reexí tan bon punt aparegué en escena,
amb un elegant moviment de trascantó, la senyoreta Berta Calendarios,
encarnació gentil de totes les escaients gosadies donzellívoles. Ella fu-
mava. Muntava moto. Es reia deis dejunis. I parlava, per costum, en
veu massa alta i, per assídua excepció, a cau d'orella. Havia viscut cinc
anys a Bavíera amb el seu pare que era un distingit i poderos major-
dom industrial d'origen galaic que en una llunyana ocasió fou company
de viatge del pare del Felip, camí d'América.

La Berta prengué el Felip com un joguet de moviment i s'encapriciá.
a posta, de la seva modestia i deis seus ulls magnífics. I el Felip s'omplí
de l'embriagador reflex d'etla i adora, totxament, aquella divinitat om-
nípotent i arbitraria. Els pares Hurs i la propia Berta procuraren d'obli-
dar la rao, no pas secundaría, de la conjunció : les feixugues obligacions
económiques d'acompliment improrrogable que una desgraciada audacia
havia carregat a l'esquena del pare de la núvia.

La primera nit, després del casament, els atrapa, com s'acostuma,
a l'hostal mes confortable d'una grandíssima ciutat. Mentre sopaven el
Felip sofría unes engúnies inefables. Tot era fer-se preguntes, l'una



darrera l'altra; al lloc corresponent a les respostes acudía, precipitada-
nient, una nova pregunta mes urgent i abassegadora cada vegada.
Es digué de cop : has comes una imprudencia. I es veía, desespera-
dament, enfangat en una empresa divina que les seves males mans i el
seu temperament opac havien de malmetre. Estigué a punt de perdre
lesma... Mentrestant la Berta s'esmercava, amb rara polidesa, en esbo-
cinar un quarter de llagosta.

Al recambró, ella, havent-se enquibit en un pícant trajo de Hit.
encengué un cigarret i entra a la cambra. El Felip la rebé sense paraula,
tot deixant-li, grollerament, ulls clucs, un bes entre gaita i cotí. No par-
laven. Ara, ell, se les havia, per cálcul de timidesa, amb un ñus del
cordó de la sabata. Després furgá deu minuts a la maleta en inútils
recerques simulades. A la íi, amb matussera rapidesa, opera el darrer
salt ruboritzador de la metamorfosi i per primera vegada a la vida es
veié dins un pijama.

La Berta, submergida en un seient amplíssim, seguía, a través la blava
fumarelia, les evolucíons de I'home amb un esguard entre estoic i irónic,
gronxant-se, abnegadament, en la victoria de la seva cristallina prevísió.

Llavors es decidí a cridar-lo i acompanyant les paraules d'un subti-
lfssim joc d'ulls indesxifrable, digué, deia: —Bé, Felipet! Et faig saber
que ja hi som tots.

JOAN OI.IVKR
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Present

A cercar-te un bell present
he sortit a punta d'alba
peí mes florit corriol
de la selva llunyedana.

«Rossinyol, bon rossinyol,
reí d'aquestes encontrades:
digue'm quines son lea flors
que mes plauen a l'amada?»

«Son al cim assolellat
de la carena mes alta,
les despena el bes del sol
i la mar les té encisades.»

quin airet mes agradable!
Tan bon punt hi só arribat
he friíít bell espectacle.

Papallons tornassolats
i abelles d'ales daurades,
quin glossari de besars
tot volant d'una flor a l'altra

1 elles en remerciament
de sentir-se acariciades,
com retornen de perfums
el que reben de besades!

Amorós, en Higo un pom
i preñe, gai, la (¡avallada,
vet-el aqui el meu present:
es cel i mar i muntanya.
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Paisatge amb figures

Per un clapís del bosc es veu la llunyania
com un forat de llum que inunda tot l'espai;
els arbres, deixondits, hi fan un bell desmai
com un dolc lassament d"aquesta larda pia.

En mig I'herbatge bru hom sent la melodía
d'un fontanell soliu que fa un remorós laí

volent-lo fer indignar de tanta gosadia.

Mes ell no está per brocs i, transformat per l'hora,
es sent tot sensual com descendent de Pa;
negligents de vestit, a prop la font sonora

les nimfes han vingut, joioses, a volades;
se senten cants d'ocells, s'inícia un ball paga
i la remor del vent fa un festeig de besades.

JOAN SALLARKS
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El suicida

Ho tenia ben decidit. Qué mes li tocava fer? Havent pcrdut alió
sobre el que havia bastit el castell de les seves iliusions, la vida
seria inútil, monótona i faltada d'interés. No tenia cap aspiració;

i una vida sense aspiracions no val la pena d'ésser viscuda.
Per tant, es llevaría la vida, aquella vida que li representava un pe-

sombre deis niés carregosos i esgotadors.
És ciar que a simple vista aquesta resolucíó" semblava greu, pero per a

ell no era mes que una cosa fatal i indiscutible. Que quedes pels altres,
pels que están bé al món i troben la vida curta, el blasmar deis suicides
i mirar-los amb Uástima i menyspreu alhora. Ell deia que aqueixa acti-
tud deis felicos és com la ganyota deis panxa-contents, que quan llegei-
Xen que un home ha mort de fam, exclamen: —Pobre home! — per tota
absolta, i, després, llancen un grapat de diners damunt d'una taula
de joc.

Aquella tarda era l'assenyalada per a acomplir-se el destí i per aixó
s'havia quedat a casa. Era diumenge i tothom es divertía. Els seus amics
havien volgut arrossegarlo al fútbol, pero ell va refusar : tenia feína.

Ara s'estava sol, ben sol, en el seu piset de solter ric i orfe, assegut
en un sillo bla i amorosívol, davant de la seva taula de trebalí.

Estava sol a casa i tenia quatre hores de temps abans les criades no
tornessin de les seves diversions.

Quatre hores era el temps suíicient per acomiadar-se del món i fu-
íjir-ne. Quan tornessin elija s'hauria alliberat.

— Tinc temps de sobres — va pensar.
Estava seré, tranquil, com aquell que té fet un ferm propósít i creient

que ha de dur-li benetici, está portant-lo a la práctica. A la seva pell no
hi havia ni el niés imperceptible tremolor.



Primer de tot va encendre la pipa i va estar-se una estona seguint
amb els ulls el camí del fum...

— El fum del tabac en sortint de la pipa és una cosa gairebé palpa-
ble, després... amunt, amunt, es fon... O es perd de vista? Vet aquí una
de les coses, mes o menys interessants, que no m'he dedicat mai a estu-
diar. Ben mirat tampoc no serveix de res. Bahl

Va Uancar la cendra del tabac i va dipositar la pipa damunt del pu-
pitre, arrambada a un plec de llibres, posant-hí atenció, com si en l'ave-
nir encara n'hagués de teñir necessitat.

Després va passar revista de totes les seves coses.
— Els llibres i altres objectes els deixaré intactes...
No tenía res que hagués d'acabar amb ell, D'aixó sen diu una

vida neta.
Només faltava revisar les cartes i records de la dona que provocavn

el seu su'ícídi.
Va obrir un calaix de l'escriptori amb una clau que tenia guardada

damunt d'ell i va comencar la investigació.
Va anar traient cartes i cartes i flors musties i retrats, tots amb la

mateíxa fesomia i amb el mateix somriure.
Prenent-ne un, el suicida pensava, tot mirant-se'l amb un dcix

d'amargura impotent :
— Si ella hagués volgut haurlem estat felicos. Peró la por ens ha

perdut... La por, la por! No ha estat ben bé la por, sino la falta d'amor
la causa definitiva; perqué, si ella hagués volgut, la voluntat deis pares
no compta en aqüestes circunstancies.

Podia esperar l'hora en qué li hauria estat permés decidir la seva
voluntat. O. en últim cas, el meu automóbil blanc podia endinsar-nos a
Franca...

Els mcus diners no s'hauricn acabat pas, i hauria estat tan gojós des-
pendre'ls en companyia seva! —

Pero el destí no ho tenía determinat així i ha aixecat una muralla en-
tremig deis dos.

Ella avui ha degut unir-se al marit que el scu pare ha triat, sota l'en-
lluernament d'un títol o en el deliri d'aquell orgull arbitrarí dictat per
una psicología de nou-ric...

Tenía amuntegat davant seu tot alió que es referia a ella, la única
taca que ara li semblava vergonyosa en el vestit ciar de la seva vida
transparent.

Faria desaparéixer alió i la taca es fondria i ais ulls de tothom ell
sería un home de carácter irreprotxable que un moment d'inconscíéncia
lí ha arravatat la vida.



Va esfullar les flors musties duna a una i detalladament. Després,
va agafar paper per paper i va anar csquincant-los, pausadament, en
trossets minúsculs, ínverossímils.

— Si me n'ha dit de mentides!
No Ii guardava gens de rancúnia. L'estimava tant, contra la seva vo-

luntat i tot, ádhuc en aquells moments solemnes en qué renunciava la
vida per culpa d'ella, que el seu cor no exhalava cap mes sentíment.

Quan tots els papers van estar destruíts i convertits en un munt de
confetti, va sentir-se una mica cansat: acabava d'esquincar tota la no-
velia del seu amor desgracia!, la historia del sentiment que era la rao
del seu víure i el focus de les seves esperances pretérites anorreades peí
fracás.

Arreplegant-les amb la má, va abocar les restes en la gran boca
oberta de la paperera...

Ja estava Uest. En aquest món ja havia complert tota la seva tasca.
Un moment Ilarg va fer-se de pausa. No se sentía res, només aquell

tíc-tac del rellotge que se sent quan no se sent res mes. El suicida en
sentir-lo es va molestar, perqué semblava que li dongués pressa a fer el
seu comes. Es va alear i va arrencar barroerament la péndola, i el silen-
ci mes intens va regnar.

Va asseure's novament en aquell sillo bla í amorosivol, va estirar un
calaix iva treure una arma petita i negra.

Se la mirava atentament, minuciosament, i pensava:
— Una cosa tan petita com és i pot acomplir les mes gran justicies i

cometre les mes grans iniquitats. Per de prompte, a mi ha de portar-me
la pau.

I inconscientment, l'acariciava.
— Només un instant de fredor en el pols i un petit moviment de ctít.

Després...-
Va transcórrer un instant, llavors, amb l'arma a la má, Meditava:
— El tret no se sentirá perqué el soroll és feble i les portes están tan-

cades. Quan tornaran, trobaran el meu eos inanimat i la sang vessada...
Ara, en la imminéncia de la mort, semblava com si li dolgués deixar

la vida, aquella vida tan avorrida i faltada d'interés;
— ... la sang vessada... covardament... inútilment... sense que cap

ideal la reculli i se'n fecundi. Mort per una causa negativa... I ella, men-
trestant..,-

S'exaltava.
— Quan sabrá quo sóc mort, tindrá només un instant de pena, que

será molt aviat esvaída, perqué durant el día del casament no pot pen-
sar-se en coses tristes. I ell, el lladre de la meva vida, es riurá de mi



i pensará tranquiliament que aquella historia que sap, está ben acabada,
amb un capítol digne d'un home al qual l'amor ha embogit... Perqué
tinc d'ésser la víctima? —

Aquell alliberamcnt d'abans ja li semblava un sacrifici.
Amb la pistola ais dits gesticulava estranyament, com si volgués

espantar el Destí.
De sobte, la Vida va triomfar. I, sense saber el que es feia, va

llancar l'arma, íradament, rebatent-la contra la taula.
Ai las! Un espetec va sonar í una bala s'allotjá furíent al ventre

delmalaurat: el gest vígorós que havia de conservar-lila vida, va por-
tar-li la mort.

Va fer una estremitud inédita i va caure assegut, sense ánima, al
sillo, de boca terrosa, amb els bracos llargament estiráis damunt de la
taula...
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D'un meu sojorn

Vos, doctor, que son tan destre
manejan! el bisturí,
heu esdevingut el mestre
que m'ha tracat nou cami.

La raeva ruta transida
ha tastat un caire dolc
des que m'heu tingut la vida
a mercé del vostre pols,

Tan abstret feu la cisura
que de mi no heu fet esment.
mentre que vostra figura
davant meu ha anat creixent.

He vist que amb vostra ciencia
feu miracles de salut.
Sou la savia providencia
que a. transformar"rne ha víngut.

Així que ha estat acabada
vostra feina emocionant,
ens hem creuat la mirada
i heu somrigut trioinfant.

I jo, amb la boca mig closa
he glossat, fervent, un res.
Oh, doctor, si tota nosa
un remei així trobés!
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Oh, vos, Hermana infemicra
que em cuídeu a bastament:
quan us veig tan riallera
sóc guarít de tot turment.

La vostra fac m'aconhorta
cada vegada que us veig.
Al moment que obriu la porta
sentó al volt un aleteig.

I em trobo l'ánima (lonja
d'admirar vostra missió.
Amb aquest hábit de monja

Fer l'estamenya que tanca
un passat que vos sabreu,
hi traspassa una llum blanca
com la toca que porteu.

Del bullici us feu absenta
—tal vegada un desengany—,
pero aquí us mostreu contenta
com un cigne dins l'estany.

Bell trobeu el captiveri
consolant ais qui venim,
i és beneít el misteri
del vostrc viure sublim.

Siguí ateu o siguí cínic
el que ve al vostre costat,
sois mirant-vos del Hit clinic
tendrament queda encisat.

I per mes que esteu lliurada
de donar la sang i el nom,
aquí dins csdavitzada
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Corpus Christi: Uum divina
que el carrer has inundat.
Festa plena i germina
del bon temps queja ha arribat.

Des de la cambra on guareixo
i tinc el eos presoner,
el pensament expandeixo

on veig cares alegroies

i entre els balcons i les noies

Veig com la Forma Sagrada

i cau la pluja daurada
de les flors color de sol.

Obriu bé la galería r
que sentí bé la remor
i que copsi l'harmonia
de la flaíre i el color.

Porteu-me un brot de ginesla

que amb la ciutat vull fer festa
contemplant un cel ben ciar.

Vull copsar la llum divina
inundant-me del seu brill.
I així ae'm fondrá Tespina
de tota ¡ingoixa i perill.
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Orenetes xiscladisscs

retornant enyoradisses
d'aquest sol que ara ja fa;

orenetes voluptuoses
que ua gronxeu entre la llum
i eternament amoroses
cerqueu el lloc de costum :

Contemplant la galería
d'aquest meu recinte blanc,
he vist com hi feu la cria
en el vostre niu de fang.

En sentir vostra gatzara
he estat tot jo tornaveu.
Mai havia vist com ara
ralearía que porteu.

Orenetes benaurades
que sembleu seguir-me a mi:
a prop meu us he trobades
com un designi diví.

Us hi veig de tal manera
que em guariu de tot cantó.

i en teniu d'altres que no.

Com jo, d'aquest edifici
voleu sortir aviat.

pero ocells de llibertat.

JOAN TRIAS FAHRFGAS
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El porrer de la Seu

Es rnou com «na ombra, scmprc amli ritme igual,
dins la Ilum somorta do la Catedral.

Duu perruca blanca, alca-coll crespat,
cota ampia de seda d'un vennell passat.

I-a porra a l'espatlla, o tirada al brac,
ni que l'estalonin, apressa son pas.

Fa, adormit, la ruta deis claustres al cor,
de] cor a les grades de faltar major.

En tan curta via, del frec de son peu,
fines son les lloses de la vella Seu.

Passa com una ombra sense dir un mot,
fa com qui no mira i pía ho Huca tot.

Sap on seu la vella que mastega sants

I el recó que es tria aquel 1 mig-senyor
per pesar bacaines quan hi ha sermó.

I, vingui de dintre o de lora el cor,
té una orella oberta a cada remor.

I, si convé, repta amb son ull sever; Q
i tothom fa rotllo, quan passa el porrer. O i



A " " " " " f Gerimónies venen, cerimónies van
a'A'r" sempre deis canonges se'l veu al davant.

La perruca blanca li para al clatell,
ningú sap per ella si es fa gaire vell.

Ni si humi! amaga el seu cap formós
fomit del pél negre o de cabell ros.

Ni si té pelada la closca de dalt
de tants anys que ronda per la Catedral.

La perruca blanca li cau a grans rulls
per damunt deis polsos, fins a vora els ulls.

La duu ben partida al bell mig del front;
dins d'aquella tofa, el seu cap es fon.

Passa com una ornbra, deixa olor d'cnccns;
la porra que porta no l'encorba gens.

És de plata lina i la duu de grat
perqué és la companya que el nom li ha donat.

Davant deis canonges, com un gonfanó,
el guiatge porta de la proccssó.

Ve el dia de Corpus: de tant or llancat
la perruca blanca, groga s'ha tomat.

La flor de ginesta enflocant-li els rulls,
pels carrers on passa sap alegrar els ulls.

En entrar Nostramo, troba el pas ílorit,
perqué el cap s'espolsa, el porrer rendit.

I quan al cap-vespre la perruca es treu,
tota sa patxoca deixa dins la Seu.

JOSKP CARDONA, I'VRK,
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El café del sant repós

Al bell míg de la ciutat hom hi sap un establiment fet a posta peí fo-
ment i conreu de les virtuts, sempre en lluita amb els vicis déla
beguda, del joc i del fum; l'aspecte de la facana és ferreny: una

finestra per banda amb les palpebres mig closes com si tothora fossin
preses d'endormiscament, i la porta al centre, talment una boca desden-
tegada, desclosa per la forca d'un badall interminable que llanca alé de
nyonya tébia i húmida. Per damunt del distintiu étnic amb qué oficial-
ment es coneix aquest pseudo-trencacolls, jo en dic el Café del sant
repós.

Sí el vostre ull detectivesc de vagarós vianant descobreix que aquest
indefinible casal és mes que un antre de incorrupció i decidiu entrar-hi,
penseu que a l'extrem de les dues rengleres de taules de marbre que de
sobte hauran atret vostra atenció, hi albirareu, indefectiblement, un
home i una dona asseguts en cadires de boga, enfrontáis un i altre, bo i
fent petar una bacaina, a mitja llum, sota una verítable símfonia de roñes
en to major. Un gat negre, sempre arrupit prop del braser, fugirá es-
querp a la indiscrecíó vostra i la seva remor fará despertar esglaiada
la beatífica gent que va escollir aquest negoci per a esplai de la seva
santa existencia i per a recolliment de les animes encongides que cerquen
un lloc auster on poder fer balanc de co fet i viscut, i deixar-hi escrita
la última voluntat. Recó soniort amb flaire de vellúria que convida a
entrar quan les campanes criden la gent a oració en l'hora pía del cap-
vespre, sens temer que la seva devota déria sia sotraguejada per l'apa-
rició continua d'altrcs parroquíans, ni peí soroll deis dóminos.

La dona que hi ha arran de taulell, acolzada de testa, és l'honorable
mestressa de la casa. Si aprofiteu el seu desvetllament per a observar-la,
veureu que malgrat els noranta anys grassos que arrossega, és forta i
«entera», a jutjar, si no per altra cosa, per la corba de dents de nacre



esblaimat que encara Iluu. De tan viure empresonada, sens aire ni sol,
jo diría que la pell de la seva cara ovaladament emmarcada díns un mo-
cador de seda blau-prussiá, aixeca certa polsina blanca, una mena de
polsína d'avant-tomba, que en podríem dir.

Eli és el Joanet. L'únic dependent de la casa des de fa trenta-cinc anys;
esclau de la seva obligació, no ha mancat ni un sol dia a la seva gábia
enfosquida, fet un veritable heroi del deure. De la indumentaria que
caracteritza al minyó corsecat de melangia, jo no sabría pas com des-
criure'n el respecte que m'imposa la seva corbata de funerals un xíc
esfilagarsada, i aquelles espardenyes negres que treuen el ñas per dessota
deis ampies pantalons al garro. Oh si el Joanet fos míop! Heu vist mai
un minyó de café amb ulleres? Penseu-hi un poc i considerareu que resul-
taría una cosa absurda.

Ambdós, la proprietária í l'empleat que esmento, son atents i ama-
bles fins a l'exageració; és per aíxó que en veure-us indecisos, se us acos-
ten i us diuen gentilment:

— Déu-lo-guard. Entri, entri... No tingui por... Com está?... Ai caraml
I la nena?... Prendrá alguna cosa, verítat? Miri: ací no li tocará gens
1 aire. Veu? Seguí... faci el favor... — 1 aixó us ho dirán tan ben dit
i amb tan refinada cortesia, que haureu de respondre així si fa o no fa:
~-No, no, grácies, és igual... No es molestin... Me n'aniré de seguida.
Passava per ací i he pensat... — Advertint-vos que mentre cercareu el
justificatíu ja hauran posat al davant vostre alguna beguda vuitcentista.
1 aquí sí que hem de dir que el vi ranci que atresora el celler d'aquesta
casa ho és tant de ranci, que fins podría acceptar-se com a neoclássíc.

A la taula escollida a cop d'ull. ben segur que des de la fira passada
no hi havia segut ningú. El gat, aquell gat sorrut tan poc amant del bu-
llíci, ara, convencut de qué sou una bona persona, se us arrambará i amb
oberta franquesa s'ajaurá damunt de les vostres carnes. Aquell gat que
se n'ha fet de tips de rumiar damunt del «Brusi» que tots els matins deixa
il la taula esquerdada d'arran de finestra el manco deis diaris! Ni cal
dir que el «Brusi» no rep mes contacte huma que el del repartidor en
deixar-lo i el del Joanet al vespre en recollir-lo per a fer-ne trossos de
delatora simetría.

Mentres-tant, el fumerol de la vostra pipa s'eleva en capriciosos es-
piráis, í, en esguardar-lo, poseu esment en les parets d'un groe de fel
sobreeixit, que semblen fatigades de tan sostenir la mitja dotzena de
niiralls — diguem-ne imperi? — que reberen la íntima confidencia de pre-
terites beutats; pero, sobre tot, captiva la vostra atenció d'home manefla,
L'l taranná d'aquella gent que vetlla amorosa el caliu del braser per al
mortal que pogués entrar.,, i mai entra; aixó us apar el compliment



d'una missió sagrada que les dívinítats celestials deuríen teñir en gran
estima. I us beveu l'últim glop d'alló groe opac que us han ofert, mentre
amoixeu el felí confiadament caragolat a la vostra falda. Un borinot
pelut escomet agressivament el llum de gas que botzina i el tic-tac de
rellotge a cadena perpetua, fa una certa vibració" metálüca com de mú-
sica de bronquis.

Aquell ambient ve que us ensopeix, pero encara us resta enza per a
deduir que un jorn de brogit en aquella llar d'apaibagament crónic — que
mai arribi per bé de les estampes vivents que la regenten — se'n ressen-
tiría tot el barrí: que la parenta ha una anat a fer foc i que no es podría
passar per menys de manllevar a la veína tota la vaixella que tingues,
i que malgrat tanta mobilitzacíó, encara mancarien sucreres, i ampolles
i plats i culleres i copes, demés de seients. Ben mirat, vosaltres matei-
xos reconeíxeu que el millor que podeu fer a favor de l'apergaminada
familia és no amoínar-los mai mes amb la vostra visita, a fi de qué,
sense martiris ni trifulgues, vagin escolant la seva inalterada existencia.

Finalment, de quatre portes mes amunt copseu el so electritzant
duna pianola que se us ofereix com una greu profanació del silenci
i, fortament amargats. decidiu eixir al carrer, un carrer invertebrat que,
pendent avall, condueix a la Rambla. Poseu damunt del marbre unes
monedes de coure i camínant de puntetes per a evitar la fressa que
pogués desvetllar la parella que a l'extrem deis dos rengles de taules s'ha
novament lliurat al son, obríu la porta envidriada que esclata en llarga
melodía de gemecs.

I el gat rebec, únic testimoni del vostre depart, us dona comiat ar-
quejant pausadament el dors amb majestuosa reverencia...

J. SANI.I.KMI ALSINA
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Les roses d'Afrodita

El reialme de Venus, al matí,
es un pati de flors i llums preciares;
l'amor de cada rosa vol florir,
el vent lleuger remou les atzavares.

Els tells gegants els daura el sol mes fi;
s'ha fos la nit, el sostre d'alimares;
Afrodita deixonda el son diví
amb lea aigües del riu fresques i clares.

Faunes barbuts riuen pels corriols,
altres ploren l'amor i els seus condols;
l'aigua del riu les nuditats blaveja

de les naiades, i Venus va mostrant
el seu eos nu de Iliri i odorant,
que en el líquid d"argent tot es rabeja,

Dintre el xipoll reílexa el marge bru,
no es mou ni un bri de les llunyanes frondes,
l'amor es va acostant a cada ú,
i corfereix les bruñes i les blondes.

Entre totes l'esguard de Venus lluu,
com desmais té els cabells damunt les ondes,
la majestat serena del flanc nu n
escondit en les aigües mes profondes. O'/'



De cada mata deis marges hirsut
voluptuosos, els faunes barbuts
surten a llur cacera espernada;

elles escapen albareda endins
¡ Venus fuig, deixant amb llurs n
una estela de llum colorejada.

I cada peu és un corser de vent,
flama d'or viu és cada cabellera,
rubor sagrat els muscles adelera
i algunes d'elles riuen dolcament.

Venus, a qui no torba el cansament,
grácil saltava com una au lleugera;
un esgarrinx li feia cruelment
el roser del bell mig de la drecera.

La sang corría per son turmell nu
¡ besava les roses, i el blanc cru
a poc a poc vermell esdevenia.

Venus fugia presta peí cami,
l'encalcava la llum del demati :
llunyanament encara resplendia,

JOSKP M. COSTA
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Anticipacions sobre
el futur de la

cultura catalana
AL DIÍ. JOAQUIM BAI.CKLLS

I A EN RAFAEL CAMPALANS

Manifestado inicial Cospito, i no sensc rao, que aqucst article

i argucia de Vautor t a n v a 5 t ' ^e molí pocs, i encara amb se-
vera negligencia, ha d'ésser llegit.

Per tant, encara que siguí tan bellament imprés, romandrá vcrge
d'ús, coni inedit.

Cosa que m'alegra, per dues raons.
I és que, aixi, un altre día podré tornar a parlar d'aquestes coses que

em son tan cares amb mes repós, claror i harmonía que no pas avuí.
I ara, dones, entre mí em desfogo amplament i no canso a ningú.
I l'altra rao és que preñe possessió i em dono autoritat sobre els ter-

renys nous que aquí s'exhibeixen.
Perqué temo que nostres camins, amb el rápid correr que porten,

aviat cauran amb estrépit sobre aquests tan plácids vaguenys, i per deso-
lats que estiguin, en faran populosos llocs de parada i ciutats de traspás.

Així, abans de qué les idees que vaig a exposar —i no negaré que al-
guna cosa hi ha, mes no fonamental, que podría evocar a Diego Ruiz o
rrancesc Pujols o Eugeni d'Ors, els tres apologetes de la riostra fe —si'
áuin de consciéncía pública i unánime convicció

jo me les apropio tement que un altre abans d'acabar la meva im-
móbü consideració, se'm poses al davant i me les tapes amb la seva
bandera.



Nosaltres voldríem que Catalunya fos, no
sola

Aspirado
' w olament preclara a Europa, sino també

senyora, i aquesta senyoria només pot obtindre's aliant dues coses :
una gracia femenina del seu viure, primer; i segon, una clara perfecció
d'aquells horitzons entre els quals ella es mogui.

I en forma no aliegórica, per una civilització i per una cultura.

Mes, perqué una cultura senyoregi i pugui
reclai

Condició
lámar un senyal dins la hidrografía

histórica, ja com afluencia o confluencia o estancament o meandre, en
els rius del fluir, una cosa cal ;

i és que sigui comprensiva i, demés, original, o que superi, abracant-
les, les cultures contráries, entre les que hi hagi oposíció de coexistencia
i lluita, i que superi, encara, aquesta superació, estampant en l'anell de
casori l'estrella no coneguda de la seva originalitat.

La primera condició és, segons afiguro, mag-
nifica

Acompliment
*—* nificament omplerta a Catalunya

perqué ella es germánica i hellénica — a la vegada — mediterránia
i nórdica.

De Vestructura de "perqué tu saps que les dues formes de l'es-
l'esperit europeu perít europeu, son dues i irreductibles: ger-

mánica—o, si vols, nórdica —i mediterránia —
i, si així et plau, —hellénica.

Hel'lenisme i ger-
manisme : qué son Hel'lenisme vol dir teñir la

bient i le
ida com am-

oses com solatges i apari-
de la vida, i contingéncies del seu fluir

— i l'home com a nedador i degustador de la vida, o sígui, finalment, la
vida redu'íble a panteix, a pols i a mesura carnal,

(Mes, d'aixó podem exhibir-ne una mostra vivida i fidel, que és aquella
caneó, que per ésser vinguda de tan endins i explicar coses tan de tot-
hom, no porta nom d'autor i solament de mena i usatge, anomenada
«Caneó deis mariners» en llengua nostra i en llatí «Celeusma Nauticum»
on es canta d'aquella manera ;

Heia, viri, nostrum reboans echo sonet heia !
Annisu parílí tremat ictibus acta carina



Heia, virí, nostrum reboans echo sonet heia !
aequora, prora secet delphinis aemula saltu
atque gemat largum, promat seseque íacertís
pone trahens canum deducat et órbita sulcum.
Heia, viri nostrum reboans echo sonet heia !

. Persultet Phorcí chorus aequora : nos tamen heia.
Convulsum remis spumet mare : nos tamen heia
Vocíbus adsiduis litus resonet «tamen heia».

I aixó, amb el tumulte, exposa millor el que ein cal dir que no el pro-
fús í difícil raonamcnt.)

Pero el germanismc consisteix en teñir la vida com a idea i realitat
i no com a ambíent i sensació motora.

D'aquí que la vida heliénica ha d'ésser nedada i degustada sensual-
nient i produída per concrecions, ja siguin estatúes, homes populars, o
bé mites.

Pero la vida germánica ha d'ésser reduída a intelíigéncia, severament
interrogada i, encara, passada a humana i legislada realitat.

El germanísme no és. dones, sino la inquietud de la vida, l'afany per-
severant de posar la vida sota l'home i de fer-la príncipi d'inteliigéncia,.
de socíetat i d'immortalitat,

el qual anomena faustícisme Oswald Spengler i del qual son produc-
tes tant com Faust, Hegel i Nietzche, i, si tant baixem l'escandall, hí tro-
barem, ben arrelat, a Feverbach,

n , „ T ' helienisme i el germanisme que de Cata-
Ue que Catalunya J_, iu n y a p r ediquem,són de posició i és lapo-
es la Jónia implíci- s ¡ c i 0 ia máxima rao de les coses terrals-com
'O. i del deure jónic probablement ho és la intensió de les espi-

rituals.
El mar í el Mediterrani son, per Catalunya, la llibcrtat i la plena, ale

gre, irrevocable i irresponsable expansió i com mes Uuny sigui, millor.
Així, dones, el focus simétríc de la Barcelona concretora de Catalu-

ñ a , l'indret on gravita el contrapés d'aquesta ciutat universal i exces-
S1va, el punt madur on va a clavar-se la sageta. del necessari anhel d'ex-
Pansió catalana ¡ és la Natólia.

I perqué la Natólia és la compensació i la necessitat implícita de Bar-
celona, l'ánima catalana, quan, tota espontánia, (i amb la mica de gracia
vacüiant de la primera i no dirigida empenta, com la ingenua minyona



que per primer cop apareix al sarau), es llanca vers ella, tota s'alegra
i sorprén d'un tan frese jonicisme.

(Mes les raons d'aixó ja les diré un altre cop i mes lliure.)

Que Catalunya és
germánic.a

gualment, Catalunya és germánica per mo-
a naixenca, també,

Tgualment, Catalu
-*- ment i ocasió de

•s, tu dirás : Cosa és aquesta difícil de
Impugnado M provarin

lant suficiencia posada.
Perqué tu saps, argutíssim minyó, que nosaltres som íbers i un poc

ceítes, í una vora ligurs, i una vora grecs i romans. I una etapa de gots.
I tu aquest germanisme singular que entre varis elements pretérits

elegeixes, el poses encara, a la interior Germánia.
Com és aixó ?

Teoría i resposta 1VTes J O v a i ^ a d i r ' t e *íue d l l c s coses hi han
IVA a la vida,

la pasta química de qué és feta la carn. pero el membre, demés, i la
idea fixa, i sobre tot :

la passió genitriu en qué és concebuda aquella carn.

„ , . T recordarás que després d'ensorrat l'imperí,
Que el paisatge mi- 1 e n é s s e r e l s g e r m a n s s e n y o r s d - E u r o p a , v a n

cial de Catalunya disputar-la contra l'Asia, al migdia i a l'cst,
és el Rhin i el centre contra els alarbs i els tartaris eslaus

radial Heristall (i aquest era el judici de Déu de si merei-
xíen o no 1'Imperi)

i la máxima expansió al sud, la final estrebada i la darrera veta guer-
rera i aferrament d'esforc, va posar-se al Montseny, sota Girona, i aquí
va acabar la Marca Hispánica que Pepí va fundar. Pepí, nat de Heristall,
a l'angle del Rhin i el Mosella, a la térra insigne, on Franca i Alemanya
fan un,
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Que. Catalunya
precedéis a Franca

i Alemanya

gurada, fer créixer dins
seves formes.

Abans, dones, de la partió de Franca i Ale-
mania fou feta Catalunya.

I tu comprendrás que fos anterior perqué
era primer necessarí ais germans el defensar
l'Europa i la seva área a Europa i un cop asse

:11a els seus poders expansius i dibuíxar-hi les



Ara nosaltres, creats per Pepí d'Heristall i pujats per Carlemany
i Ludovic, som, encara, germans i en som sobretot peí pare Carlemany
del qual l'Europa mes clara emergeix.

.-. r , .. \ Tes, en canvi, la isolada reconquesta de
Que Castella per- M Castella no pot entrar dins el sistema
iany al període de germánic d'estabilització d'Europa del
prolapsió de l'órbi- IXÉ i el X*,

la europea i mentre en l'Imperi Carolingi hí son con-
tinguts — exceptúan! I'arduíssím cas d'Angla-

terra —els factors genuínament europeus, Catalunya entre ells,
Castella, comentari guerrer de l'Africa, hintertand cultural d'alarbs

i jueus, es serva al recó" i no participa declaradamcnt de l'Europa, fins a
una tercera tongada de la historia, junt amb els russos i els pobles
extrema.

Catalunya dones, germánica i hellénica,
conté, reuneix.els elements oposats.duals,

C o n c I u s
S Opo:

genitrius i permanents de la cultura europea.
Siguí a ella, refondre'ls i aliar-los, tancar l'ancll i posar-hi damunt

el segell,
unir les dues pilastres germánica i hellénica amb un arquitrau
que sigui pont i senyal d'una nova época, presidida peí cor de Cata-

lunya, que treurá el seu botó al centre bell i precís del sobredit arquitrau.

A n (i I i S i TV/res ara ca* ^uc ^'£lli' PerQu¿ n o cni trac
•i-VJ. teu de precipitat í fals, qu¿ de germánic

i hellénic hi ha a Catalunya.
És una cosa una mica ardua, perqué l'ánima riostra encara és nebu-

losa i balba, de membres contrets i de somíoses difusions sense límits.
Pero tirarem al dret i direm.

Elements de l'hel- \ quells elements que per mi singularment,
lenisme ^ ^ excelleixen de la cultura hellénica, son :

la ironía, si ironía és oposar la immediata ex-
periencia humana, viva, genuína i franca íntenció, a la mediata construc-
ció intelligent, a la prejudicada fórmula,

la política, o la valor estética i humana i traductora o funcional {i,
per tant, dramática) deis bornes operant públícament

i el que fa tres, o sia el produir artístíc, que consisteíx en imbuir una



plena universalitat en l'objecte o, d'altra manera, erigir-lo en una plena
i religiosa individualitat, coses que es fan, ja sígui esculturant estatúes
o pintant vasos.

La cultura caíala- A quellestres coses, dones, que Grecia en
na del noucents i la ~ ^ ^ t e n i a ' a m 4 é i c a proprietat, nosaltres tam-

w »« temmsurrecció
ucents i la
de Vhrl- w »« temm

Q son
lemsme

»« temm.
Que son, i tornem a comptar, la ironía i el

lemsme f f a n c pubIicísme i judici del poblé, i lart he-
dónic i eudemónic i sense mediacíó, ni model, ni símbol.

Parlaré mes avall de com son en nosaltres, pero no perderé ocasíó
d'advertir-te que la fácies particular de la cultura catalana, la nova', la
própria, la destinada al futur, la nua, campestre i llibertária,

ve de Tingres o, mes aviat, de la surgéncia d'aquells elements, els
quals cada dia sortiran amb mes empenta i ingressaran amb tumulte raa-
jor i mes menacador per a apoderar-se de la casa i escombrar-ne tota
l'antiga romanalla que anomenem vuitcentisme.

Perqué la cultura catalana ha comencat molt de poc i té una ratlla
tan fina que, molts bornes, apretáis familiarment díns unamateixa colla,
en son separats en dues vessanes — els uns cap a la valí comuna i om-
brosa i els altres vers la sotada fresca, ventosa i agresta on boten els
rius que van a la térra de promissió, que veiem de lluny en forma de
boires calentes i de Hambrees perduts, com l'estany de Banyoles, des
deis prats esponjats de Nava.

Dic que la ratlla és fina i la carena vaga, tal com l'espatlla d'una
dona que abocaría l'aigua que se li vessés damunt, versátilment i sense
llei declarada, tírant-la a dreta i esquerra, no segons decantament de les
corbes, sino segons les fines esgarrifances de l'excitadíssima pell,

Perqué Pi i Margall és fora i Vatentí Almirall, també, i En Duran
i Ventosa qui sap si també, i aquells semblants seus, de nom i de fets,
probablement també i igualment (i perdoneu el violent traspás d'una a
altra humana faisó) el Doctor Segalá.

Mes En Pere Coromines se'n ve cap endins i En Prat de la Riba, el
dinasta diví, és a la roca primera i enterca i ens dona les liéis, Eugeni
d'Ors és el qui ha gravat la llegenda i la má directora al padró fronterer
Dig R i hí h t l b



, , , , . A quelles tres grades de la cultura heHénica \FI,
De que la ironm ca- / \ ¡ e s t e n j m b e n b é a c a s g

talaría és enciclopé- L a i r o n i a i q u e s i a Grecia apareix máxima-

dica i formes que té ment com a particular d'un carácter i d'una si-
tuado, dialéctica, popular i socrática a la ve-

gada o bé escéptica i artística en l'home de Samosata, a Catalunya és
genérica i ficada a la sang

i té dues formes que es contrapesen i la fan devenir instint de justicia
i justicia dramática i sensual, módul expert i fulgor fulminant.

Aplicant al fer de cadascun, el procediment irdnic que ell, contem-
plador, aplica ais altres.

I així la ironía entre nosaltres és lógica, social, estética i moral.
Coses que va descobrir l'Ors quí, com tots els descobridors de coses

perilloses, va ésser víctima del seu dcscobriment.

En que consisteixen Tronia de contemplado, ironia d'acció. La pri-
-I- mera és constatar les deformacions, false-

dats i ratlles d'estrangulamcnt produ'ídes sobre l'actitud i la ment de
l'home (quant a ingenu, popular i definitíu) per la vida (quant a contin-
gent, organitzada, dividida i soportada).

És l'oposició entre la popularitat básica que s'atribueix a si l'egregia
condíció d'humanitat, contra el procediment de jerarquies i formes so-
cials de la vida.

La ironia d'acció o producció, fa el segon, i el seu ofíci és l'introduir
la intímitat anárquica de l'home dins la seva obra social,

interrompre la gestió de la técnica — quant a económica i dedicada
a un fi — encampít'hi l'expressió de la llibertat arbitraria, de la genero-
sitat de joc, de la terminado final (pcró no proclamada) i del tipus su-
prem i de tot contenidor, que Os l'home.

^ , C i la ironia de contemplado assenyala el di-
Que signifiquen ¿ ) v e r | , i r de la popularitat essencial i de la

societat contingent,
la ironia de producció assenyala el triomf de l'home com a humani-

tat activa, acte d'humanitat o «capacitat histórica» contra l'home com a
indívidu funcional, com a obrer parcial, com a valor i reduccíó a mo-
ment historie.
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T aqU e s t a e s \a base de la gran confianca que
uironm <orga™>n> i n o s a l t r e s p o s e m en r e s p e r i t c a t a l á .
universal de. I espe- ] é s q u e ei s e u m é s i ngenu, propri i rudi-

rit cátala mentarí procedimeflt
porta i arrossega totes les eficácies espiri-

tuals í mundanes que pogueu sospitar.
Que la pura mirada nostra és ja llei i judici — perqué dins la cambra

de darrera els ulls s'hi mouen, tranquilies i belles - les palanques
del món.

Q u i rt (i i r o n i a T ) e r ^ í° n e definit la ironia plena, no la que
-T ara s'exerceíx i té professíonals, sino la

que será exercída unánimement per tot un poblé, laque vindrá amb el
fu tur.

Vull dir la que será la base i condició interna, tan de la Polis Cata-
lana, com de l'Etnos Cátala.

I aquesta política o publicitat de Catalunya,
está en fer coses heterog&nies amb la patria

que s'excusin per ella.
En qué la patria, valor carnal i sensual, judiqui les coses abans que

la valor histórica, técnica o d'escola.
En proposar, dones, el valor íntim, genitriu i comú, al valor especial,

corporatiu i d'ídeació universal present.
I per aixó obres de cap valor erudita teñen un indefinit radiar de

trascendencia. Donguem per exemple d'aixó, En Pujols.

L' a r t h c ti ó n i c "T\omini nostre és l'art sense simbols, l'obra
*-J concebuda per a qué siguí rodejada i

aplaudida de vida, o, eos lliure i ambulador, a través de la vida.
L'obra sense simbols i sense referéncies, felic en el seu acabament

i en el seu individual constar
de tal manera que interiorment, a ella sois hi correspon —i atengueu —

no la idea motriu de l'autor, ni la realitat del model
sino aquella dolcíssima situació de bona amistat amb la vida que —

recordant la puresa del Iéxic piados — anomenarem carítat (de carus sí,
pero semblant a caro),

una caritat germana de la beatitud, una serenitat que porta la «libido»
en el seu espai interior.

I les obres d'En Casanovas esclareixen aixó, segons pensó — molt més
que no pas jo, barbar analítzador, pugui esclarir.



»7> , T?lements germánics, tanmateix hi son, pero íffn'"
Elselemenis ger- £J m a s s a l l i é a t s a h o m e s , c a r á c t e r S p p

F
er ft

mames i per que qué sien populars i ambients.
son escassos Mes aixó no em desmenteix la tesi, perqué

el germanisme, forma reflexiva i de possessió
i variació de la vida, ha d'ésser posterior a l'hel'lenisme, forma espon-
tánia, de concordia i felicítat en la vida.

Peró ningú no em negará la gran ment germánica que fou Ramón
Llull, ni tampoc la forta participació en qué és de germanisme López-
Pícó, í el que el va precedir al seu cami, Auzíás Marc.

De la riostra pre- TDer a i x o c r e c Que Ia cultura catalana és tot
cocitat í u s t a* P r i m e r Jels períodes del seu temps

d'eficácía —en qué la seva vida entrará dins el
propósit de la immortalítat.

El noucentisme comenca peí descobriment deis factors heliénics,
proclamat per l'Ors atnb una solemnitat histórica que molts trobaren
excessiva í folla perqué no comprengueren.

Encara han de descobrir-se els factors germánics o sia que han d'apa-
réixer els homes nervats, d'accíó total, rodona i enciclopédica, d'afany
d'universals (com vol el germanismo) que han de trobar-se excitáis i fo-
mentats per l'espectació d'una consciéncia helienitzant.

Encara ha de granar l'obra daquests homes singulars. I encara sobre
els seus ecos ha de proclamar-se l'escola. I encara ha d'haver-hí la col-
lissió de factors adversos. I el trionif, l'eliminacíó (dins aquest duel his-
torie en el cor de la nacionalitat) o la convivencia i pacte mutu, o l'amor
i hibridació i creació benhaurada de l'espécie nova i suprema, que ja
tindria una conqueridora expansió universal —canviaria les coses í faria
del món colonia espiritual en nom de nosaltres.

Que podríem repetir canvíant Taire, pero com a lema immediat de la
nostra aspíració (sota el qual, pero, hi ha el desig mes llunyá i absolut),

les paraules d'Horaci :
«Et cantabrum indoctum iuga ferré nostra».

De quan vindrá Tincara han de venir totes aqüestes coses i
l'edaí de plenitud ^e ' n o s t r e hellenisme encara no n'estem

al comenc.
Per qué ?
Perqué no ha passat, encara, ni a la nostra política ni a la nostra eco-

nomía pública. QQ



A"d""tVs ^ ' a ' a n o s t r a poética internacional.
«ri> Fíns que no hi pugui passar, estarem al comenc.

Nos al tres, pero, esperem que després
d'aquests temps es facin coses glorioses

tacio que ens deixarien petits i esgarrifats de tanta
meravella i veneració.

(Mes també podría ésser que nosaltres amb aqüestes illusions ha-
guéssim ja arribat al cim í que de tant vigilar els horitzons no vegéssím
el tall suprem de carena.)

Podría ésser així — peró nosaltres creiem que la gloria de Catalunya
será mes humana que histórica, que deixará no pagines —aqüestes pagi-
nes del tópic que només son reals quan se cremen —, sino una expedició,
tebíor, delectado i alegría en tots els membres deis homes.

I si ara el nostre bei s'estronqués no res d'aixó devindria :
Dones, per aquest imperatiu moral que senten els millors i excelsos

entre nosaltres, per aquesta passíó de generositat que ens fa creure obs-
curament que la única i admissihle rao de la cultura és la felicitat per-
durable deis homes, per aquest sentit de catolicitat i església,

nosaltres creiem que el temps miltor encara és Huny i que tot aixó
son indecisos prólegs.

Si és Iluny, que vingui lentament i que sorprenguí els nostres vinents
vigilant sobre llurs treballs i llurs esperances,

i que els vinents deis altres homes no en siguin gelosos d'aixó, ni
adustos, sino que hi facin una cara rebuda i afable.

rT~1ot aixó costa molt d'explicar, perqué es
Acabament, refe- 1 s c r i t m é s darament i directe en el pit i en

renda personal i els horitzons, que en les lletres i els parrafs, i
dedicado les lletres i els parrafs s'aixequen contínua-

ment davant del pensament com una barrera
reduplicada i neguitejadora, que cal contínuament saltar,

Aixi jo, a l'últim, he arribat las. Mes cree que algú em pagará aquest
cansament. Perqué si algún dia la patria és com jo la voldria i en el seu
esplendor declarat, un subtil erudit giri els ulls vers els dies aquests :
trontollants de l'enorme i inútil aparell que porten damunt, i malencó-
nics d'aquest crepuscle que dins deis esperits fingeix igualment I'albada
i el vespre,

ell em trobará, aquí, en aquest llibre, i segurament estará content de
poder fixar una data en tal lloc.

IOO En tot cas jo li prego (si passa rápidament davant meu en l'oficiós



Que es recordi d'ell, dones, í també d'aquells seus amics g
i companyia deis quals varen ésser pensades aqüestes coses i en honor
deis quals jo sollevo i escampo aquest fardel! mal girbat, i ja no mes to-
lerable, de les meves ratlles :

Josep Casasses, mínyó bru, optimista, strenu i fulmíni en el cop,
i Marsal Pascutxi, minyó blanc, tot cansos, menorquí i propíci a

suaus meravelles.

MIQUEL CABRERAS

IOI



A la mes humil de totes
Has passat inadvertida
al llarg del teu ciar cami;
has passat inadvertida
de tothom, mes no de mi.

és mancada de sentit
si no duu viva o difosa
la claror de l'esperit.
Em plau pensar a totes hores
en el teu viure tranquil
igual si rius o si plores,
perqué tens el cor humil
i dintrc teu no fulgura
ni una espuma de pecat
i pren la teva figura
un aire de castedat.
Perqué ets tan pura i senzilla
et duc en el pensamem.
Ets un blanc estel que brilla,
nit i dia, al firmamento
i no vius mai enguniada
ni et fa moure altra iMusió
que sentir-te benaurada
en lajoia i el dolor.
Oh la bonesa exquisida
que es desprén de tota tu
en tant veus passar la vida
resignada com ningú !
SÍ la bellesa ficticia
que els ulls enganya només,
no et féu la dolca caricia
que es torna amarga després,
no te'n sents desconhortada
obhdant-ho tot moment.
I és per la virtut alada
d'aquest pur contentament
que avui has estat lloada
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Quadrets muntanyencs
i

UN POBLET DE MUNTANYA

S i us imagíneu un poblet uniforme i tfpic com la majoria d'aquests
poblets de muntanya que haureu vist, es possible que us equi-
voqueu.

Unes quantes cases disperses, d'altres ja mes agrupades, perú sense
teulades la majoria; al cim de tot, un castell enrunat que per lo que es
pot deduir de la seva construccíó mig-eval amb íinestrals gótics, havía
servit d'estada i mirador a les dames recatades d'aquell temps de troba-
dors í nigromants i lloc de domini deis senyors feudals que l'habitaven :
heu's-aquí tot aquest poblé de muntanya.

A mes, una particularitat notable és el que havia estat en els seus
millors temps la seva església románica decorada amb pintures de
l'época renaixentísta. En diuen Santa Cecilia i ens han assegurat que és
I'església mes vella del bisbat de Vich. Ara está en ruñes, com el castell
i la major part de cases del poblé.

I si passem a la topografía : el poblet voltat de píns i muntanyes.
Tant com la vista allarga, muntanyes i pins. Tot lo mes, enllá, s'al-
bira la minareta d'algun Hogaret veí.

Mirant el nord, els Pireneus, que ofereixen l'imponent espcctacle de
la seva alcária i la vivida blancor de la neu.

Un clima sá i una gent rústega i miserable : heu's-aquí el nostre
poblet de muntanya.

II

LA MONTSERRAT

Tothom en aquest poblet de muntanya menysprea la Montserrat
perqué és una noia lletja, diuen ells. Pero, nosaltres, no. Tan cert és



aixó com que ens inspira una profunda simpatía. I entre tota la gent del
poblé, inclós el rector, home gris, el vicari greixí i vermellot de cara,
i aquesta mestressa d'estudí mixte, prima i alta com un pal, sempre
acompanyada d'una dona que deu ésser la seva mare, ningú no ens mereix
tants respectes, val a dir-ho, com la Montserrat; perqué tenim per
norma no jutjar les persones apreciant-les per jerarquíes, sino pels sen-
timents llurs.

És molt lletja la Montserrat, diu tothom. Mentida, diem nosaltres,
és molt bella. Perqué nosaltres no veiem l'aspecte físic de la Mont-
serrat i ni tan sois volem íixar-nos-hi, atents a la seva bellesa moral,
Som cees a gratcient, pero aixó sí, observem quelcom que es troba per
damunt les condicions físiques : la seva grácil espontaneítat, la seva
puresa angélica; jamai a flor de llavis una insinceritat, una mentida.
Voleu mes gran bellesa?

I la gent d'aquest poblet, entestats que la Montserrat és una noia
lletja! Imagineu-vos com pot esser-ho de lletja quan és la noia del
poblé que sap mes de llegir í escriure la seva llengua.

Ara, vosaltres, els meus amics que ja coneixeu la Monserrat per
haver-la vist en aquest poblé de muntanya, per favor, que mai se us
ocorrí, com és cosa freqüent en els seus conterranis, motejar-la de lletja!

111

MALALTS DE CIUTAT

La cíutat febrosa, malalta, contfnuament remet un gros contingent a
muntanya en recerca de la salut perduda. Se n'hi troben de totes
edats. Nens, homes i dones, joves i vells. Uns portáis pels seus pares
per guarir-los del raquitisme i l'escrófula; d'altres, gent jove que venen a
curar-se enfermetats cruels; els vells a conservar una mica de salut i a
reposar els anys que suporten.

En alguns d'aquests malalts, homes joves que venen a muntanya a
Curar-se enfermetats cruels, no és el pitjor que s'en trobín del eos, sino
també de l'anima. Aquests costen mes de curar, i la majoria no curen.
Son malalts dobles. I son els que amb mes insistencia i cruel perfidia
mortifiquen a la Montserrat motejant-Ia de lletja.

Pobrets d'ells! Els pesa al damunt una tara malastruga adquirida per
herencia o en vicis de crápula. Mes a mes duen encastades a l'ánima les
gorgones de la mitologia i encara s'atreveixen amb la candídesa d'una
noia pural



Pero, ja poden fer, i aixó ens reconforta a nosaltres; malgrat les coses
lletges que la precocitat térbola d'aquests malalts dobles vinguts de
cíutat puguin mostrar-li, la Montserrat no perdrá l'encant, ni la seva
característica ingenu'ítat, ni la candidesa : jamai a flor de llavi una
insinceritat una mentida

g
insinceritat, una mentida.

IV

UN APRENENT DASCETA

L'aprenent d'asceta sap deis muntanyencs, sap d'aquests homes
malalts de ciutat i sap, també, de la Montserrat. Ni els uns ni l'altra
podríen entendre el seu llenguatge. I calla lo que els voldria dir, I per
callar-ho sent nostalgia i una fonda tristor dins l'ánima.

Qué podria dir a aquests muntanyencs, gent rutinaria? I qué podria
dir ais malalts de ciutat, homcs bregats i prostitu'íts dins tots els plaers
i vicis de la urbs llunyana, que poguessín fer-ne cas? D'altra part, no te-
ñen ja ells prou doctors, homes de ciencia que van a consultar? El doc-
tor és un home savi que els escolta i els receptará avui i demá hipofosfits,
magnésies, injeccions i demés coses que curen o no curen el eos, perqué
tinguin d'escottar aquest aprenent d'asceta que poc entén ní vol entendrc
d'aquestes coses complícades entossudit amb les ínfusions de romaní
i espígol i demés herbes flairoses i tóniques de muntanya?

Peí que toca a la Montserrat, a l'aprenent d'asceta sois li plau la
plática sobre coses senzilles. — Com és que sempre, Montserrat, se t'es-
capa la cabra que pastures i tens de correr tant per aconseguír-Ia per
aquelles margenades de dalt o per aquells rierais de baix? Com s'explici
que els dies de festa vas dos cops a missa? Per qué t'estranya que pugui
fer-se amb tanta facilitat un rellotge de sol, que, com tu dius, marca tan
bé les hores?

I l'aprenent d'asceta també s'estranya, com la Montserrat, amb lo del
rellotge de sol, i fins algún cop s indigna, perqué a aquesta noia munta-
nyenca tota bondat i bellesa, la gent rústega del poblé i aquests malalts
dobles vinguts de ciutat gosin, impunement, motejar-la de Uetja.

J. OLTHA PICÓ

106



> ' J * *



Al marge de la vida d'un
lluitador intel'lectual

i

A les poblacions subalternes, on els mitjans d'educació intel'lectual
son incomplets i on, també, les necessítats mes peremptóries del
viure obliguen la immensa majoria del jovent a deixar l'escola a

íi de proporcionar-se en altres especulacions el rendiment per a la sub-
sistencia, sovint s'hi veu aquest tipus d'home malaurat, que, malgrat de
posseir talent, no pot reforcar la seva íntel'Iígéncia per l'estudi severa-
ment ordenat que el dotaría d'una ampia i aprofundida cultura.

Res mes trist que contemplar tal espectacle. La lluita que a dintre
l'home de talent hi ha establerta entre el sentiment i la rao, entre el cer-
vell i el cor, que díria aquell tan llunyá Joaquim M.° Bartrina, maí no
sacaba i sempre és mes dolorosa; car si bé el talent d'aquest home
constitueix per ell una arma poderosa per a continuar heroicament la
lluita, en canvi, l'abséncia de cultura, fa que es trobi desproveí! de plans
estratégics, els quals podrien dur-lo al triomf definitíu. I aquest home,
com és natural, lluita sempre inútilment; fins que, devegades, per des-
gast de nervis o altres causes de desordre orgánic li sobrevenen excita-
cions que, agreujant-se fins a la malaltia, poden conduir-lo a la mort.

Nosaltres, havein presenciat aquesta dissortada fi en un jove amíc,
'es característiques del qual, resumien aquest tipus d'home de talent qui
no té cultura,



Cert que donada així, somerament, aquesta conclusíó, resulta potser
un xic massa esqüeta; pero valgui la brevetat del nostre dir, per tal com
expressa amb concisió que l'amic de referencia morí lluitant per a assi-
mílar (no aconseguint-ho, potser a causa de sa mort prematura) grans
coneixements; no pas en profit de cap vanitat personal-val a dir-sinó
per a explicarse, ell mateix, el cúmul d'impressions i problemes niant
en son magi essencialrnent furgador i la seva ánima del tot aficionada
a provar de fer experimentáis o, almenys, comprensibles, els misteris de
la nostra vida relacionáis amb l'univers.

I I I

I en aquest punt. precisament en aquest punt, residia la tragedia del
nostre infortunat amic : cercar aspectes d'experimentació general, sense
pensar que els elements de recerca li fallaven sempre, sempre... Érala
tragedia de l'autodidacte, contínuament mes inquiet que profund i mai
tan mogut peí neguit com agulíonat per les idees...

No cal pas dir que la circumstáncia mes favorable al nostre bon
amic —i així nosaltres ho desitjávem — hauria estat que un cop o altre
hagués arribat a scntir-se decebut del seu treball infructuós, o almenys
no l'hagués tirat avant sense haver comprovat anteriorment les veritats
essencials que, degut a la seva insuficiencia de control cicntífic, per
dir-ho així, no feía mai, resultan! així etzaroses i sobretot arbitráríes les
disquisicions de tota mena que feia, o intentava fer, per a concretar un
punt de vista que ell reputava just, o estendre's en una definició categó-
rica... Tot co que aixi, tan mancat de base sólida, cogitava, era, natural-
ment, fallit; pero no així les explicacions que n'extreia, les quals resul-
taven sempre del major interés verbalista, fenomen aquest ben tipie en
l'autodidacte, ja previst i condemnat per J.-J. Rousseau en son famós
Emili, quan diu: «Em rebelo contra tots els procediments mecánics del
parlar, contra tot el saber fals i verbalista, contra les paraules sense
idees i contra tot l'ensenyament prematur i superficial».

Així i tot, per a aquest home rar, raríssim, mal avingut a reteñir en
son pensament la pesantor de les deduccions filosófiques, el major atrac-
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conferencia sobre temes d'alta investigado, no s'hi pensava gens ni
mica. La darrera que en dit sentit dona, duía un títol que, per poc que
hom hi reflexiones, feia venir caparra. Judique-ho els qui llegíu. El títol
era aquest : Ullada de conjunt sobre el problema de l'home i son ori-
gen, partint de la mes semilla cél'lula primitiva a través de tota Ves-
cala zoológica fíns a arribar al coronament de la creació. [.'ascen-
dencia de l'home, adquiría proporcions fantástiques i, altrament, la
humanitat deis primers temps — segons ell —anava de quatre grapes. La
referencia que donava de la cosmografía, geofísica, etc., no era menys
pintoresca i risible. I per mes que suposeu que representava un embull
de conceptes, caldrá dir que, en el fons, ho era; pero que en la forma,
constituía en veritat una explicació senzilla, en apariencia perfectament
didáctica i fins i tot familiar. El nostre amíc sabia sempre admirar a tots
els qui, amb la major atenció, oVen ses estranyes i sempre espirituals
paraules, com si aquell dissertador singular, fos un professor i, nos-
altres, deixebles plenament satisfets de la llicó que ens donava.

L'home, exclama un día nostre amic, amb la major bona fe, és un
animal d'un ínstint económic exagerat. Figureu-vos — deia — que l'home
primitiu, era quadrúped, i que el posar-se dret, ho féu obeint l'instint
d'estalvi de qué us he parlat abans; car l'home es dona compte de qué
alió, en realitat, resultava «una despesa excessiva de peus».

A voltes, aquest nostre amic, accentuant ultra mesura son sentit
d'apreciació, semblava com si trobés complaenca en girar les idees al
revés i en aquest punt, haurieu dit que ximplejava i que son afany major
consistía en motejar les coses amb noms estravagants, anant, peí camí
de son bon humor, encara mes amunt que aquell que, en definir el cálcul
matemátic, digué que era talment una maleta en la qual s'hi trobava
tot el que abans s'hi havia posat a dins.

Una agilitat molt pronunciada de pensament, li feia assenyalar, a la
seva manera, pero amb un cert natural definidor, les particularitats mis-
terioses de la vida. S'havia forjat un món personalíssim on tot funcio-
nava a son caprici i tenia la naturalesa que ell li plavía que tingues. De
molt lluny es veía que el seu cálcul era inferior a la seva fantasía i que
un home així, mai no s'avindria a la fredor í precisió de judici que exi-
géíx tota disciplina científica. Amb tot, pero, el seu verbalisme fogós
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VI

La seva expressió enlluernadora havia creat al nostre amíc un nucli
d'admiradors incondicional; una bunior de joves complicats, incom-
prensius i fins i tot un bon xic cínics, la immensa majoria d'ells, rabas-
suts i amb el cap gros, grossíssim, mateix que un case de buc, tenien la
física semblanca de cretins.

Com aquell qui tira un roe en mig d'un apinyat ramat, es produía
díns el cercle de cap-grossos una gran esveramenta tan bon punt algú
afirmava que aquell home al qual havien adorat tots ells com a ídol,
havia estat, en veritat justíssima, un home de talent sense cultura, en-
tretingut a combinar paraules de bon so, pero mai amb la mes petita
finalitat intelectual, car només el movia un pur neguit de fantasía.

Aixó, per aquells solemnes cabecuts, no podía pas ésser, Era en va
que hom, en la mesura de sa humilitat, s'esforcés a voler catequitzar
aquella colla de tontes salamándries, ficades dins un bassalet d'aigua
térbola, el qual no podia teñir altra bellesa que la que li hagués pogut
venir de les consteliacions, cas que alguna vegada hi haguessin reflexat.
Pero no hi reflexaven pas les consteliacions en aquell bassal sense
desaigüe, De tant com era densa, no era possible emmirallar-s'hí.

VII
— I dones, quin és el concepte que vos teniu de la cultura? —excla-

mava el xicot que duia el cap mes gros de tota la colla.
—Mireu — feia per resposta l'altre — , la cultura té per esséncia, segons

Klein, la creixenca, no la catástrofe; el desenrotllament, no l'explossió.
Creixenca, catástrofe, desenrotllament, explossió?... La tal cosa, per

al mínyó que abans havia interrogat, era poc menys una bomba de dina-
mita que causava espant només de pensar-hi.

Calia repetir : La cultura és desenrotllament, per quant representa
acumulado de coneixements diversos, la vitalitat deis quals augmenta
la llum de l'ánima; és creixenca, perqué, en irradiar aquesta llum, lánima
percep de les coses la veritat mes escondida en llur naturalesa.

I sempre, després d'un raonament d'aquesta mena, símplíssim i veri-
table, aquells xicots feien un moviment de cap, tot exclamant:

— Segurament deurá ésser aixó que tan confusament dieu. Pero
¿quins motius teniu, afegíen, per a dubtar que el nostre Xavier Altes
(nom de l'ídol) no fos tot ell un exemple de saviesa?



— L'Altés — feia l'altre com a resposta decissiva-era un home de ta-
lent sense cultura. La llum per a veure les coses, la posseía; pero com
sia que les desconeixia en llur naturalesa interna, tot confonent-les, les
hi atribuía facultáis que no tenien.

— I aíxó per qué? —demanaven ells sornaguerament.
— Senzillament : perqué l'Altés, home de pensament vibrant i ágil,

pero excessivament revolt i refractan a tota disciplina mental, havía
sempre desates, per pura idiosincrasia irreflexiva, aquells consells de
Reynolds, dirigits a sos deixebles.

— Vinguen aquests consells que desconeixem —, rápidament proferien
en un to encara mes irónic.

— No sé si els recordaré duna manera exacta; pero en sintesi son
aquests : «És una gran veritat —deia Reynolds —que cada home deu em-
plear una gran part de la seva vida a reunir els materials propris a l'exer-
cíci del seu geni. La ínvenció, estrictament parlant, no és gairebé altra
cosa que una combinacíó nova de les imatges de les coses que hom ha
reunit o ha contiat a la memoria. Res ve de res; el qui no ha fet provisió
de materials, no pot fer combinacions en el seu esperit buit».

— Em sembla — va dir ['impugnador — que el senyor que amb tant de
zel preconitzava una semblant conducta a seguir, era digne d'anome-
nar-se'l un veritable apóstol.

— Si l'Altés no fos mort-dcien amb ganes de contradir encara —no
li mancarien pas arguments ben sólids per assenyalar els molts punts
vulnerables del consell de Reynolds, que trobem inconsistent i utilitari;
sobre tot aixó darrer : utilitari, molt utilitari.

I seguidament, a tall de sentencia inapel'lable, exclamaven tots
a la una :

— L'Altés era mes fi i mes original que Jíeynolds!
— Sí que ho era —feía l'altre amb displicencia. —Sobre tot ho era en

proclamar que els hornes. en nostres edats primeres, anaven de vint
ungles per térra.

— Qué voleu dir —cal expressar que aixó ho deien sempre mig enfa-
dats —que nosaltres no venim del simi...?

— Vosaltres sí que en veniu del simi; i no pas tan solament en veniu
del simi, sino que en sou de simis.

— I vos no?
—Jo —deia l'altre, tot volent esmunyir-se —en sóc només una mica.
Tothom es posava a riure.
Havia arribat, com de costum, el moment de no entendre's i finir

llurs discussíons parlant de béstíes, com si talment ells, tots ells, no
fossin altra cosa,
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V I I I

Amb tot, queda aense dir que és ben veritat que els homes que no
tenim cultura, malgrat de posseir un cert talent i una certa sensibilitat,
no deixem de prestar-nos, vulgues que no, a molt cómiques compara
cions zoológiques.

Pero vet aquí que una veu em diu ¡ — ¿És que
exempt de tais comparacions? No, per cert. L'ho
comparable a les bésties; amb la única diferencia que tenint, per sos co-
neixements múltiples, major consciéncia per exercír el bé o el mal, quan
l'home de cultura exerceix el mal, pot comparar-se'l a les bésties, pero
a les bésties feres, s'entén. I son tants els homes de cultura, la natura-
lesa deis quals és educada peí mal. que fins és un consol tractar de pro-
porcionar-se només una mitjana instrucció i completar el reste amb la
bona crianca, la sensatesa de pensament i la rectitud d'ánima,

Així hauríem volgut veure-ho practicar peí nostre bon amic difunt
-que potser seria viu, encara-per tal com la febre del saber, segons
opinió nostra, ana xuclant la seva vida, una vida de lluita interior, que
és, en definitiva, la lluita que mes podrá donar ajuda per edificar, a
l'home que posseeix materials; pero que també és, per contra, la lluita
que mes aclapara i delma a l'home que vol edificar, sense abans posseir
els materials que calen.

Reynolds, el gran Reynolds, ho deia -, «Res ve de res».

JOAN MATAS

lt cómiques compara-

l'home de cultura, resta
e de cultura també és
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Balada de Festa Major

I*i diada assenyalada,
la Festa Major, oidá !
la Festa Major venia,
la Festa Major vindrá.

La Festa Major venia
sota el cel de juny, tan ciar,
quan els raíms ja verolen
i els blats ja son per segar.
Mes, no parleu de segades,
no parleu de trehallar,
que les campanea ja criden
a tothom a disfrutar.
No parleu de treballades,
de la vinya ni el quintar,
que avui hem d'anar a TOfici,
que tot el poblé hi será,
hi haurá sermó i captiri
i l'orquestra hi tocará !
No parleu de treballades
que bé prou que aixó vindrá,
que bé prou que els dies passen
i aviat és l'endemá.
Després, sortint de l'Ofici,
a placa tots a bailar,
que aquest any tenim la cobla
millor de tot l'Empordá;
i acabades les ballades,
—no tot ha d'ésser dansar—
ens en irem cap a casa
que ens hi espera el diñar;
avui tenim temps i calma
i res no hi ha de mancar. J/Q



La diada assenyalada,
la Festa Major, oidá !
la Festa Major venia,
la Festa Major vindrá.

Tot el poblé és alegría,
cada pit un campanar,
cada cor una campana
que no para de tocar.
Pels carrers hi han cnramades
els ilums no es poden comptai
les cases, de nou pintades
i acabades de regar,
obren les portes mes franques
al foraster que vindrá.
Pels carrers i per les places,
quina gatzara que hi ha !
Si els morterets esclataven
que cuidaven d'eixordar
ara per tota la vila
s'escampa un so alegre i ciar :
la cobla ha arribat suara
i la cerca-vila fa.

La diada assenyalada,
la Festa Major, oidá !
la Festa Major venia
la Festa Major vindrá.

Darrera els vidres, la Rosa
guaita la cobla passar :
ella també l'esperava
la Festa Major, oidá !
ella també l'esperava,
també volia dansar;
també el vestit es cosia
que no ha pogut estrenar r
desat a la calaixera,
qui sap per qué servirá !
F.l metge no gosa dir-li
el mal que l'ha d'acabar;
ella encara té esperanca
i pensa que es curará,



marcida, a punt d'esfullar !
Quan sent la cobla, s'aixec
— sa maro ja se n ni va —

li diu, que el cor fa trencar
A la p\at;a fan ballades :
mare, deüeeu-m'hi anar!

J,a diada assenyalada,
la Festa Major, oída !
la Festa Major venía,
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La gloriosa visita
d'autumne

Al
A MAUTI TOKRKNTS, L'ACOLUDOK

rribat a la vila, he trobat el meu amic. Ara m'adono que a cada
pobfació hauría de teñir tothom un amic veritable que oferís

- t'eíxopluc d'un sostre, un Hit ampie en una celia clara i senzilla,
sense gaires mobles, i l'expressió de la cordialitat transparentant-se ais
ulls, Seria d'un confiament assuaujador inapreciable aquesta blana se-
guritat hospitalaria i hom podría abandonar-se amb passió a tota fanta-
siosa llei d'ideologies i de somnis. Emprendre una ruta, revolcar-se, in-
comode, en el banc del ferrocarril, i, hores després, sentir la tebior d'una
segona llar amb sos desconeguts 1 sobtadors encisos, seria tan recom-
pensador com la lluita de l'esculpir una pedra dura, rebeca i menacadora
d'esberlar-se quan, finida la tasca, l'heu transformada en la poma inflada
duna carona d'infant expressiva d'innocéncía o en l'efígie d'una dona
fastuosa que —la pedra en derrota—us clava els ulls obrint la boca se-
dejant de besos.

Ara, traspassat el límit de les construccions urbanes, fem camí a la
masía de l'amic; una masía no massa gran, sense Uargs cobertissos, ni
gatzara de jornalers, ni carros esbalandrats; una masía clara de llum,
amb una galería d'arquejats finestrals, una coronisa de balustres de tér-
ra cuita i una torre, en forma de con, al mig de l'edificació — record pre-
térit de la seva situació estratégica — , llisa i senzilla mateix que una xe-
meneia formidable; abans darribar al dintell, arbres fruiters, arbres
amics, arbres germans que donen ombra, fruita i bon acolliment, i una
vorada de figueres de moro, agrcssives i exótiques, ostcntant els poms
ubérríms de la seva encesa ofrena fresca i acidosa. Traspassat el portal,
mecánicament, us haveu Hevat el capell fent una salutació a la promete-
dora pau. 1 amb una certa estranyesa ingenua, tot el que us volta us
pren l'atenció. Un quisso gemegós que camina amb tres potes per la
massa encertada puntería d'un brívall que el volgué allunyar; una gossa
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sencera—, amatents a clavar les urpes per a obtenir un tall flairant da-
munt la platera; i el foc llengotejant al volt de l'olla fumosa, i el llum
escás que sois fa companyia, i la cadira tornejada, de respatller virolat,
que us reté en son ampie seient de boga per a contar les coses del viatge
i — agra'ít i complaent —dir l'admiració de la novella estanca; dalt l'escu-
deller, les vaixelles multicolors, primitives, el calendan flancat a una
fusta —ordenador deis dies—, les estovalles quadrejades en blanc, en
gris i en blau, un Sant Magí reposant dessota d'un arbre, prop d'un dolí
d'aigua, curt d'estatura i ampie d'espatlles, que segurament ja haurien
donat al foc devorador si no fossin les dues centúries que román
clavat al Uoc que ocupa, l'immutable rellotge de péndot florejat, sincro-
nitzador del temps... Tot, tot us és nou i de tot un hom s'adona; i és
que l'ambient us forca a fer l'análisi de tota cosa. Ara, damunt la taula
hi han posat el sopar reparador, un sopar senzill en una taula senzilla,
espaiosa i antiga; sopa fumejant, viandes del tros, vi negre-violat, dens,
una mica répol, aigua clara i alegre, perlejant, de cisterna i, després,
fruita, fruíta de tres o quatre menes, tendré, sucosa i frescal o seca, gra-
nada i gustosa, Mentrestant, aquella conversa plañera i blana de refec-
tori patriarcal, sense ironia i sense maldat, aquella conversa escaient en
la gran pau damunt totes les coses... I ve que us diuen aquesta será la
vostra cambra i aquest el vostre Hit i en aquesta vitrina hi trobareu al-
gún infoli pie de saviesa, completador del dia, per abans la son no us
abati les palpebres. I ja, llavors, després que haureu sortit a la galería
deis balustres de térra cuita i haureu estés l'esguard enllá d'cnllá del
paisatge, sentireu la possessíó plena d'aquell petit tros de món rebli-
dor de la vostra esquerpa humilitat de criatura divina. El Hit ampie,
sempre dispost a admetre-us, us ofereix un benestant repos reparador.
Oh el seu fistonejat capcal, alt d'una cana i mitja. que té la forma as-
censional d'un avet, resseguits sos contorns d'una cinta d'or que fa tres-
cents anys reflexa la llum de la finestra que té al davant, amb sos quatre
petges, macissos, segurs, historiáis, que us mantindran sospés damunt
les fióles inflades de palla seca mentre sereu endut per un somni de fan-
tasmagoría través mons i espais; i aquell cobertor ramejat de roses, en
poncella i esclatades, emergint d'uties esculturals volutes; i aquella sa-
nitosa flaire que desprenen els llencols de lli.,.! Al mig del gran piafó del
Hit, hi ha una consteliació de verd-blau celest amb una M d'or, ampia
i espléndida, i, al damunt, la corona, invisiblement sostinguda, d'una
celestial regina : el tot voltat d'un floc immóbií, formant una llacada
combinada expertament; tot ell — llít nuvial, Hit del naixement, Hit de
mort, Hit venerat —us fa delír l'hora del corporal abandó. Al seu costat,
la calaixera ventruda i lluent que guarda l'intim tresor de la roba de
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l'ávia : el gipó de seda, la faldílla vistosa, el cossetblanquíssím, el pietós
mantel! negre i aquella meravellosa tovallola del darrer combregar, que
us evoquen la mort i us mouria a estendre la má amb una palma de
benauranca ofrenada al record deis qui abans folgaren joiosament en
aquesta mateixa cambra deixant-hi el rastre virtuós del qual resta, en-
cara, tota embaumada. I a tot aixó, l'áníma se us ha omplert de pau.
Les figueres, amb el lleu oreig que ara bufa, estenen sos pámpols com
unes grans manasses de boxador; zumzegen cent petits insectes brunzi-
nant com cent petites naus acries; llurs hélixs, tan frágils, sobtosament,
es paren i van a caure damunt una flor oberta; aspiren l'essencia perfu-
mada de sos pistils i, revituallades, tornen a moure, brunzídores, llurs
ales de finíssim teixit espai enllá. Una suau odor ara puja de l'hort en
un delicies esponjament; l'heliotrop fa sentir la besada d'una amada llu-
nyana que de molt temps no havíeu posseít; el roser circumda la tanca
de fusta fent-ne una deíensa amable : ses flors blanques son mateix que
clapes de lluna. fredes, extátiques, com per a fer-ne ofrena a una dona
jove difunta; un taronger, abillat de fullatge bru, diu son incípient pri-
mer amor i es compiau en proclamar la seva puresa exornant son vestít
amb uns delicats poncellims d'un blanc mat que un alé estrany marciria.
L'ametller, la pomera, el nesprer, el cactus, ritmen fressa de festeig amb
el vent; i el llessamí i la mareselva, enfilats paret amunt, diuen de la
seva amístat cordial, cntreíligant-se mes i mes, i, estremíts, es fan jura-
mentades prometences. Orfenes les vinyes s'estenen plana enlla en una
lassitud remorejant; els sarments, ara drecats, alleugerits per la recolta
del fruit sucos, menacen el cel en llur desoíació miserable —estesa cruent
d'una verdor infausta que els conills rosegaran, cínics i acovardits salta-
dors, abans de rebre la brutal perdigonada d'algun cacador ciutadá dis-
traient la seva nostalgia d'ésser pensant. I, abans de cloure la finestra
per a capbucar-se al Hit, una visió, encara : la mar. La mar canviant
i remorejadora que emmíralla l'atzur i és una ímmensa cota argentada
com el flanc duna sirena monstruosa; la mar blava i pacífica, sedu'ídora
i amable —puixant matrona plena de capricis —, tal una fetillera que us
engolís l'anima en la pregonesa de la seva profunditat. Oh, quin huma-
níssim espectacle avancar mar endins, mar endins. davallant per l'arena
finíssima, fer-se pres voluntan de les ones suaus, de flanes lluminosos,
formant-se i desfent-se, incessants, com si cerquessin cada cop el mira-
ele d'una nova estructura, i en aquest fer i desfer de l'aigua modelant
l'inicíament d'un eos suavíssim, abandonar-s'hi delint que prenguessin
una forma humana; i, anant d'ací d'allá, ésser de les ones son joguet —
un joguet conscient i sensible —fms a fer-les bruelar disputant, perverses,
l'estranya possessió, sentint d'aprop llurs topades, enesprades i furients,
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removent llurs pregons instints maléfics, sentir son clam horrísson
de desesper, i, batzeguejades en son apassionament, conflagrar els
tnonstres marins, fer tremer l'oratge,... fins que, aplacades llurs forces,
retudes de la brega inútil, esvaits els monstres fabulosos que a son ajut
concitaren, devinguessín manses i ondulants, prodigues de carícies, llurs
instints domptats i llurs passions oblidades. I el mar, Uavors, devindria
immóbil; i suaument, suaument, les mateixes ones us durien a la pro-
pera platja, arran de les sorres. I l'home alearía al cel sos bracos her-
culis i diría al mar un mai dit elogi, ferma la petja i amb la veu d'un cí-
clop. Vet aquí el magnífic, meravellós espectacle de l'home triomfant,
invencible a tot.

Pero ara, ánima meva, ja és hora que et donguis al confortable repos.
La paraula savia que has recollit del polsós mamotret defensat per una
coberta de pergamí olios, ara abandonat un cop nuada la cinta que tan-
ca e! secret de son cfluvi moral, l'exaltament que Natura ha desvetllat
en tu, la beneida pau que has copsat en el sostre cobricelant de casa
l'amic, d'aquell amic que voldríes trobar —i que tan aficadament maldes
per a fer-te digne de trobar-lo —en cada poblé i que tots els homes tro-
baran a mesura que es facin perfets, traient-se del damunt les noses fei-
xugoses i apassionants, son emocions que han sotcat benauradament en
tu i convé que les deixis reposar com un llevat benfactor que s'espongi,
augmentant-se. Ara el Hit t'espera—aquell Hit del qual bé prou has dit
l'elogi —on podrás, temporalment, clucar els ulls fins que l'albada et
dongui la seva salutació amable. Els teus benamats et voltaran d'un
misterios efluvi aixi que hagis bufat el flam de la candela de ble esmocat
i fumós, regalimant de gemes...

I era en pie somni que ha aparegut Raquel, fixos sos ulls díns els
meus ulls, amb son coll d'alabastre que tantes vegades jo havia besat,
i aquelles seves mans de les quals vaíg escriure altre temps tot un
fervent poema. Erta com una columna l'he vista al meu davant, inex-
pressiva en sa bellesa augusta; en va he implorat sos besos i el consol
de la seva veu tan atinada i dolca. I quan anava a prendre son eos in-
doblegable de marbre, el vetllador far marí ha entrat dins la meva
cambra i amb les seves tres rotatives i espaiades projeccions l'ha feta
desaparéixer... I dec haver-me adormit de nou, després, que, al cap
d'hores, la cínia del mas m'ha despertat amb son ferri carrísqueig,
l'aigua perlejant remorosa, el llessamí cobert de rou, el cel esbadíant-se
en les fulgors diurnes i al mig del camp un home que cantava.

I jo he restat joiós d'haver tingut, en somni, una tan bella companyia.

JOAN SALLARAS



Notes per a una balada

El poeta era vell i coix

i la carn de color de boix;
mes feia uns versos doleos i polits.

La llunyana donzella els aprenia tots
i els deia amb veu altisonant i pura;

entre el carmí de sang i el carmí de pintura.

Es trobaren un dia Ilumines,
la bella donzella i el míser poeta.
Llurs boques fóren cosa de tots dos
dins Tabracada estreta.

De l'abrac i el bes, prodigiosament,
ell en sortí bell, jove com un patge;
i ella morta : blanca i míg rient.
Ell la deixá i fugi corrent
sota l'esglai de Déu i del paisatge.

JOAN OUVER

126





MELODÍA
]•;!)>-: VAM.S

i©p ^
isfis

to§
tá
'íS'£̂ iHQ̂T é T T n n

J2C)



O
1 1

1 i í

XX ff

'LJ-l-1

130

. i j •>' . T



La tragedia d'En Quimot

C ada poblé té el seu tonto, com té la seva església, el seu valent,
i el seu cacic. Teñir un tonto de qui riure's i fer broma representa
una veritable necessitat. Els pobles que no el teñen l'inventen,

i encara que de bell antuvi no resulti ben auténtic, la gent ja se n'acon-
sola a base de no quedar-se sense. Demés, que, al capdavall l'elegit ja
se'n torna de debo. Res mes eficac Pe r a i x 0 que les bromes, el menys-
preu, i fins les expressions pietoses quan, de manera sistemática cauen
sempre damunt d'un mateíx.

El tonto auténtic és un cas de miseria moral, i se'l pot substituir quan
no es troba, per un cas de miseria física i fins de miseria económica.
Hi ha molt recurs per no quedarse sense un element tan indispensable!

La clau de l'éxit, rau, dones, en cercar el candidat d'entre els mes
desarrapats i estrafets; sí, demés. el que fa el descobriment és persona
de «consideracíó» no cal dir que l'éxit és esclatant. Alia veureu els iró-
nics com expremen Ilurs facultats per consagrar al neófit.

Heus- aquí per qué En Quimot havia caigut tan a l'ull deis bromístes
i havia estat acceptat amb tanta unanímitat pels que en aixd teñen vot,
que venen a sumar un noranta-cinc per cent de la població.

En Quimot era fill d'una vídua de trenta-cínc anys. Aquesta dona, de
soltera, havia estat obstinadament assetjada peí senyoret, pero ella, amb
una enteresa que arribava a la tossuderia, resistí sempre les pretensions
del galán, cosa que no a'explicava prou bé ell, quan veia que altres, que
al seu criteri valien mes, s'entregaven o es rendien, que peí cas era igual.
Diguem, per a millor iliustració del llegidor, que el senyoret era el fill
del mes gros hisendat : havia seguit estudis a la capital, pero no tenia
cap carrera, cosa molt ben vista peí poblé perqué, essent ríe —deien —no
la necessita per a res; a mes era elegant, res d'estrany perqué posar-se
la roba i dur-la, era la única feina que s'avenia a fer. Per totes aqüestes
qualitats era considerat com el millor partit del poblé i fins de la co-
marca. Ningú estranyará, dones, que hi hagués qui creia que era una
ximpleria negar-se a satisfer un afany com el que sentía per la minyona,
perqué —qui sap Mare-de-Déu com pot acabar—argumentaven-; al fi
amb alguna sha de casar i val la pena d'exposar-se.

La minyona va prendre estat amb un senziU jornaler, alliberant-se així
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de la persecució de qué era objecte tothora. El senyoret va considerar-se
humiliat amb aquell primer fracás. Son amor propi se'n ressentí de tal
manera que determina prendre'n venjanca. Com tots els del seu nivell
moral, era covard i l'ombra del marít guardava l'honor i la persona de
la dona, pero la venjanca li fou ben fácil obrant damunt l'home que
s'havia posat com un baluart enfront la dona cobejada. Valcnt-se de la
seva relacíó i de la seva influencia aconseguí, sense gran esforc, que els
que donaven jornals a fer, els neguessin ai marit, i ben rara la setmana
que el pobre home podía dur a casa mitja setmanada. La miseria no va
tardar a ésser la companya inseparable d'aquell matrimoní. En aquelles
circumstáncies vingué al món el seu Quimet, el qual, engendrat en el
dolor i avivat en la miseria, eixí a la llum amb l'estigma inesborrable
del seu destí. No era un cas monstruos, pero sí un xic anormal. El seu
cap aparexia descomunal, atenent la complexió raquítica del seu eos.
La cara, mes que ovalada, era rodona i els pómuls excessivament pro-
nunciats; tenia el cabell ericat i les carnes curtes i enarcades.

El pare morí ais pocs mesos d'haver nat l'infant, i mare i fill varen
quedar entregáis a les seves própies forces.

El senyoret no va parar, per aixó, en la seva déria venjativa, tant
mes quan ara era mes fácil; per altra banda causar agravís i venjar els
seus era un gros motiu de distracció. El nen va créixer i el poblé no t e
nía tonto. El senyoret va comencar per nomenar-lo «Quimot», perqué
li semblava que esqueía mes al tipu de l'infelíc nen, i perqué, així, també
feria millor a la mare fent-li present la desgracia del seu fill. El Quimot
es va fer popular de seguida en el poblé. Com mes creixia, mes tothom
s'hi veía en cor de dir-li qualsevol acudit, a jugar-li alguna passada. Un
minyonás que era molt de la broma, un día li va calar foc al vestit, i dos
d'altres, per fer que la cosa acabes mes rodona, l'abocaren a la pica
d'abeurar el bestíar, de la placa. Aquell día sí que varen ríure de valent !

La pobra mare prová d'enviar-lo a estudi, ja prou temorega de qué
el rebutgessín, amb el fi d'allunyar-lo unes hores del carrer i d'educaMo.
El noi mostrava bona disposicíó per aprendre i el seu enteniment era
ben normal i forca ciar; pero I'etern enemic va comencar a xíular les
orelles del mestre fins a decidir-lo a expulsar del col'Iegi al pobre minyó.
Ja se sap que els mestres de poblé, per ésser tan mal retribuíts, son deis
menys independents i a la seva missió de teñir nois amagatzemats unes
hores al dia, s'hi afegeix la d'estar a les ordres del cacic. L'excusa que
va donar a la mare del noi, fou ben senzilla i prou verossímil. Va dír-li
que no el podía teñir perqué distreía ais demés nens, que els cridava
massa l'atenció amb el seu aspecte... Era inútil replicar.

En Quimot anava creixent i el seu aspecte s'anava fent mes estrany,



contribuint-hi molt els pellingos amb e!s quals havia de tapar les carns, • í l™°" f

peces de roba deixades de la má de Déu i del drapaire : no cal pas deta- Árt/*
Har-ne les dimensions ni la bondat. Tot el dia es passava al carrer, men-
tre la pobra dona anava d'una banda a l'altra cercant com guanyar un
tros de pa. Escomes per tothom, s'havia fet un xic esquerp i feréstec,
i els nois que no el molestaven se'l miraven a distancia, com una cosa
estranya. Diguem, pero, que alguna vegada ja havia tret les urpes a
causa deis mals tractes de que era objecte. Per cert que, amb motiu
d'aixó, algú havia indícat la conveniencia de recloure'í per perillos. Un
dia, l'hereu del tender, volent sentar placa de «cowboy» li tira un llac, tal
com ho veía fer al cinema, amb tanta fortuna, que de poc com no l'es-
canya. En Quimot no s'hí avenía a certs assaigs, i, en desfer-se del llac,
les emprengué a cops de pedra amb el «cowboy», seguint-lo, fins que una
pedra, engegada amb menys fortuna que el llac, va esbocinar un vidre de
la tenda, on, naturalment, cerca refugi l'hereu. El cansalader sortí ín-
dígnat, esgrimint una eina llampant; van haver-hi corregudes en gros,
i aixó va posar novament en actualitat la necessitat d'acabar amb aquell
perill constant. Lo mes expeditiu era tancar el rnínyó. Ja s'havia convin-
gut que era boig i per fortuna disposaven d'una dita que justifica aquella
resolució : «Sí és boig, que el tanquin». Era la consigna. L'expressió ge-
neral. Les autoritats no s'hi pensaren mes, i encarregaren al senyoret
que influís per enquibir-lo en un establiment adequat. Aquest, ben sa-
tisfet d'haver aconseguit donar un cop tan ben donat a la que s'havia
atrevit a fer-li sofrir una humiliació i torcer la seva voluntat, volgué, en-
cara, assaborír mes intensament la seva venjanca, i amb aquest propósít
va decidir dur la nova ell mateix a la mare. Com que mai havia atacat
de front, hi va anar en pía d'home de bé a fer-li saber que ell li faria el
favor de cercar collocació adequada al pobre mínyó.

La mare, que ja n'havia hagut esment, pero que no creía que es por-
tes a cap una cosa semblant, va sentir com se li enfosquía la vista i li
trontollava el cervell. L'ínstint de mare se li desborda de tal manera,
que ja no va pensar mes que en defensar el seu fill, i com que aquell
home era deis quí li volien prendre, li va saltar al damunt com una fera,
amb un gros afany d'arrabassar-li la vida. L'escomesa fou rápida i pre-
cisa; home i dona rodolaren peí sol, anant, també, a térra mobles i vai-
xella. La dona, al f¡, fou dominada brutalment, mes no retuda; les
dents i les ungles varen fer alguna presa, que augmentaren l'excitació
del miserable. Xisclava ella com un oratge empresonat i ell udolava ma-
teix que una fera mal ferida; a cada sacsejada de la pobre dona, multipli-
cava les forces el fello. La lluita no minvava, encara; abocat damunt
d'ella, en excitacíó creixent, ell ti llancava mots infamants. ^33



Com un llampec creuá per la seva ment febrosa la idea de possessíó
d'aquell eos tantes vegades desitjat. La tenia allí, enfonsats els dits en
les seves carns, presos els muscles entre les seves carnes, i deis desigs de
venjanca i possessió, en nasqué un tercer, encara mes horrible : el sádic.

Els xiscles retrunyien per Testada, la bromera eixia de llurs boques,
com llames de follia i d'impoténcia. A ell aixó l'enardia encara mes. Per-
duda tota noció de responsabilitat, no tingué altra idea que la d'acabar
prompte. I engrapant-li el coll, i per una contracció brutal i prolongada,
va apagar l'alé i el braó de la dona infelic.

La vida, en escapar, resta uns moments a flor de pell, i la cópula
terrible, infamant, es consuma en els darrers espasmes de l'agonia.

En Quimot, qui entrava a donar un bes a sa mare, es trobá en pre-
sencia d'un espectacle brutal. El eos rígid i fred, amb els ulls oberts com
una imprecació, tombat, a térra i en desordre el vestit, la Mengua penjant
enorme per un costat de la boca en rictus trágic; els cabells estesos i re-
volts; el coll, cara i pits, plens de morats i esgarrinxades; la cambra
trasbalsada i un raig de llum de cap de tarda entrailt peí finestró i batent
damunt el cadáver. El noi queda talment petrificat. En produir-se la
reacció, es llanca plorant damunt el eos inanimat, crídant i plorant des-
esperadament. Obrí la finestra i va implorar auxili crídant com un boig
de debÓ. La casa es va omplir de gerit en poca estona. Tothom pregun-
tava, inquiría, pero el noi, com si no tingues prou temps per a plorar,
no contestava; no creía ni es flava de ningú; pensava que els seus ene-
míes, que eren tots ells, li havien mort la mare. La gent es lliurá a tota
mena de comentaos Algú s'apartá del minyó Vet aquí el cas : —L'ha

espe
Tot g s ona rma. Varen muntar guárdies i r

armades, i es telefona ais pobles ve'íns avisant-los del perill.
La calma retorna al pohle en saber-se la nova de qu¿ el boig s'havia

llancat al pas del tren.
Avui encara es comenta ben favorablement el previsor dictamen que

sobre En Quimot havía donat el senyoret.

AMADKU ARAGAV



La masía

Aquesta masia d'ampla portalada,
de parets rugoses, cara ais quatre vents,
que de tan antiga ja té la teulada
com les boques velles que no teñen dents.

Aquesta masia desapare Hada,
on la poesía corre pels recons,
que té sense branes l'ampla balconada
i té les finestres sense finestrons.

Aquesta masía que dauiunt la porta
té olles penjades, lluint els serrells
de la palla seca i l'herba colltorta,
oferint amb gracia cases pels ocells.

Aquesta masia de les cambres velles,
sales espaioses com els enveláis,
que han vist la nuesa de tantes donzelles
i han sol'ert la prosa deis emblanquinats.

Aquesta masia que ofereix la taula
amb l'honrat prestigi deis menjars d'hostal,

En el nom del Pare, lliura'ns de tot mal...

quan, durant el dia, tothom és al camp,
treballa i treballa — fogons i pastera —
i compta i recompta tota 1'avjram.

Aquesta masia on la masovera,
quan algún captaire demana el present,
se"n va solemniosa cap a la pastera
i talla una Uesca de pa de forment.



Aquesta masia que convida a entrar-hi
quan la nit davalía al toe d'oració
per veure-hi els avis remugar el rosari,
carregats de mandra i de devoció.

Aquesta masía que en obrir les portes,
quan per les finestres entra el demati,
sembla que obri els parpres per veure les hoi

Un temps l'he estimada aquesta masia
i encara ('estimo dintre els meus records,
i aquells jorns ingenus de la pagesia

jQui pogués tornar-hi a gaudir-hi el riure
de l'áuria infantesa, entre aquell serrat
on el vent mormola la caneó del viure...!
Qui pogués tornar-hi, lluny de la ciutat!

I Tánima omplir-se de la benhauranca
quieta i solemne d'aquell caseriu
que ara, en recordar-lo, m'omple d'enyorai
com l'ocell que enyora l'escalfor del niu.

Qui pogués tornar-hi a prendre-hi estada
i els vespres asseure's davall de I'escó
tenint a la vora la dona estimada
i amb les mans creuades resar l'oracíó!

B. SOI.KR RAHASSO
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La mort de la joventut

Estava en la plenitud de la seva jovenesa i cursava el tercer any de
medicina. Tenia el cap pie d'illusions i en la cartera mai li faltava
el diner que les seves mans prodigues sabíen convertir elegant-

ment en flors, en joies o en perfums.
El seu aspecte optimista i la simpatía que d'ell es desprenia, el feien

aparéixer com un xícotás d'aquelís que en les peliícules americanes
saben posar per damunt de tot una rialla i que arriben al llindar de la
segona joventut sense que una arruga solqui el seu front.

Una aventura amorosa, pero, vingué a complicar la seva vida. Trai-
dorament la imatge d'una dona se li arrapa al cor.

Aquella noia deliciosa que un capvespre estigué a punt de fer rodar
per térra, en tombar una cantonada, i que tingué per ell unes paraules
d'enuig, havia restat astorada davant la manera gentil de demanar-H mil
excuses. Un ¡ove tan galán que s'interposa sobtadament en el camí
d'una dona, acaba sempre mereixent el seu perdó. I ell no aconseguí so-
lament aixó, sino que amb la topada féu eixir una guspira d'aquell foc,
el calía del qual quan l'aviva un fort sentiment, arbora les mes grans
passions. I amb aquella doneta que el destí havia posat davant seu,
visque les hores mes delicíoses de la seva joventut apassionada i junts
expremeren el goig de la vida amb el delit que els donava la temenca de
qué un día es separarien.

Quan els sentits varen fer pas a l'aciencament, quan la follía de la
irreflexió deixá el camí ais sentíments i quan la comprensió féu callar el
cor, ell va comprendre l'equivocació de la seva vida. De seguir igual,
aquella dona esdevindria fatal peí seu esdevenídor. I dubtá d'ella i de la
verítat del seu amor quan la veu amiga Ifadvertí de la frivolitat d'aquella
dona. Espiá els seus passos, s'endinsá en la seva vida, i les petites llacu-
nes fins llavors desconegudes, li aparegueren fotges immundes, en atan-



car-se a la seva vora. Calia que fugís d'ella, No era l'abandó de la ponce-
lla que havia esclatat en les seves mans; era la fúgida en comprovar
que tenia prop seu la flor fetillera que pot embriagar els sentits.

Amb plena consciéncia, sense feblesa, arrelá dintre seu aquest pro-
pósit i un dia li dona el darrer bes. En arribar a casa seva, una a una,
va cremar les seves lletres i els seus retrats que les flames feren esvair.

Després d'aquella expiació dolorosa en la qual cada carta avivava el
record, queda com purificat de les follies passades-

Atropelladament, es succe'íren els anys, i aquel! fracás sentimental de
la seva vida, que en un esperit feble hauria estat l'enderroc del castell
de les il'lusions, en ell no tingué altre sentit que el d'un episodi, un xic
acerb, pero res mes. El seu optimisme sá va fer-lo sortir tot seguit amb
victoria de la complicació amorosa on havia caigut i els anys s'esmunyi-
ren fácilment, fins que l'estudiant d'altre temps va devenir el doctor de
nom iliustre que havia assolit un lloc entre els cirurgians de fama. Els
seus diagnostics precisos i ínfal'libles i l'encert de les seves íntervencions
quirürgiques, l'havíen portat a una cátedra d'un hospital on explicava ais
alumnes el fruit de les seves recerques. La classe d'anatomia era on po-
dia palesar son saber i en la carn freda d'un náufrag de la vida, el bisturí
s'endinzava suaument amb seguretat absoluta, com si seguís unes ratlles
només per ell visibles. El seu pols mai no s'alterava i els alumnes afir-
maven que la mateixa serenitat iliuminava sempre el seu rostre.

Un matí, damunt la taula de dissecció espera'va el cadáver d'una
dona. Era un rebuig de la societat. Les tempestes de la vida l'escupien,
com les ones en les marejades abandonen en la platja els restes d'un
naufragi.

El professor i els seus alumnes enrotllaven el marbre trágíc, mentre
el doctor apartava el sudari que embolcallava el eos de la desgraciada.
Un llcu crit s'escapá de la seva gola. Esdevingué terriblement pal lid i
s'allunyá de la sala, esmaperdut.

Els deixebles ignoraven que succeia al seu mestre. Unícament el seu
ajudant, en acostar-lí el fiasco de sais angleses, veié com una llágri-
ma s'escorria peí seu rostre í oí com, entre dents, exclamava :

—Ploro la mort de la meva joventut!

j . SERRACANT MANAU
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Panteística

A les clarors novelles del mati renaixent
recobren llurs contorns i llurs colors les coses.
En l'atzur, bla i profund, les estrelles s'han fost
Taire, frese i odorós, sospira dolcament.
Ara el bloc imposant de la immensa muntanya
Coni del no-re emergint, s'enlaíra lentament :
sembla l'aparició d'un món infant naixent
qual cimal en la Uum del sol novell es banya.
Oh muntanya alterosa, tota encesa de sol,
que sorgeixes triomfant de la foscor vencuda
enlairant damunt meu, solemniosa i muda,
el teu llom geganti !

de saber-me vivent un altre día ctar
per adorar mon Déu en son mateix altar !

PERK MARTÍ I PEYDRÓ
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Dues biografíes

Jaume Amat de Palou i Pont

E n Jaume Amat va néixer a Sabadell el 25 de julio! de 1753, rebent
una educació esmeradíssima.

Des del comencament de la seva jovenesa va demostrar una
especial voluntat per al conreu del corriere, el qual seguí amb profit
i llu'íment, posant de relleu, a la vegada, els seus grans dots d'econo-
mista en l'estudi i resolució de problemes que hi havia plantejats en
aquell temps i que afectaven la vida de la industria sabadellenca.

El seu patriotisme va portar-lo a dedicar-se quasi per complet a
aqueixa missió que els seus compatrícis li havien encarregat, mentre des-
cuidava els seus negocis particulars, que van teñir un epileg desastrós.

Donant proves d'una alta prudencia va liquidar-los i va marxar a
Barcelona, on el seu talent va ésser reconegut molt aviat, contribuint
a la formado d'unes entitats industriáis i fent estudis i cercant dades
per a molts llibres del seu germá Félix, en els quals va coliaborar
d'una manera intensíssima, sobre tot els que porten els següents títols :
«Observaciones sobre el Real Decreto de 7 de febrero de 1789», que au-
toritzava l'entrada a Espanya de les mussolines estrangeres; «Discurso
sobre la importancia de la industria de telas de algodón en España y los
medios de perfeccionarla»; «Memoria sobre el fomento de la industria
de la lencería»; «Memoria sobre el atraso de las fábricas de paños»;
«Plan de una compañía industrial de géneros nacionales»; «Observacio-
nes sobre las notas del elogio del conde de Causa».

Sobre el tema a qué es refereix el darrer, i sota les seves iniciáis, va
publicar a Barcelona l'any 1789 un volum contenint unes noves «Obser-
vaciones de un comerciante sobre algunas notas del Excmo. Sr. conde
de Gausa» (Imp. Pía), en les quals son impugnades les teoríes del comte
de Cabarrús, qui sostenía que era innecessária la prohíbició de Ten-



t r a d a de filats i teixíts estrangers per a fomentar la industria en les fábri-
ques del reialme.

L'obra d'en Jaume Amat va constituir en aquell temps el vertader
codí deis proteccionistes, i fins el mateix Cabarrús va veure's obligat a
retractar el seu criteri, donant per bones les raons exposades per l'eco-
nomista sabadellenc, i escrivint contra les teories sostingudes per l'ano-
menat Ministre d'hisenda de Caries III. El volum «Observaciones» fou
exhaurit rápidament i els seus editors van reproduir-lo en el «Mercurio»
(números corresponents ais mesos de gener i febrer de l'any 1790).

El Fiscal de l'Audiéncía, don Francesc de Zamora, qui tenia l'encár-
rec del Govern de Madrid de redactar diferents projectes sobre l'establí-
ment de fabriques i unes estadístiques sobre el movíment industrial de
Catalunya, va soliicitar la coliaboració den Jaume Amat, com a per-
sona entesa en aquest ram, i l'Amat va prestar-la generosament i amb
entusiasme, per entendre que en aquesta tasca podia afavorir la industria
catalana, tan poc considerada pels governants centralistes. Fruit d'a-
quella coliaboració en fou un aplec de memóries dírígides al Govern
per l'esmentat fiscal l'any 1790.

Paral lelament a aquesta coliaboració, va prestar el nostre Amat al
repetit de Zamora una quantitat important que constituía en aquell mo-
ment tot el seu patrimoni. veient-se obligat, mes tard, a plantejar un plet
per a recuperar-la.

El Consell de Castella, del qual era ministre el deutor, va fallar con-
tra aquest, dictant sentencia d'execució de béns, que, degut a la seva
llarga tramitació, no es va portar a la práctica. El Jaume Amat va morir
i els seus filis van refusar prendre part en aquell plet, perdonant l'abús de
confianca de qué havia estat objecte el seu pare.

Quan l'eminent economista sabadellenc va trobar-se en la miseria,
va marxar a Madrid, dedicant-se a la pintura. Feia mes de vint anys que
no havia manejat els pinzells, i, malgrat aixó, ben aviat va ésser consí-
derat com excel'lent artista, renovant els éxits que havia tingut entre els
seus compatriotes durant els primers anys de la seva vida.

Moltes de les obres que va pintar van ésser adquirides per les famílies
mes principáis de la Cort, havent fet, també, per encárrec d'alguna d'a-
quelles famílies, copies (unes a l'oli, altres al pastell) de les joies pictó-
riques que hí havia al Palau de Sant Ildefons.

El pintor del rei, senyor Cardona, feia del senyor Amat grans elogis,
afirmant que, d'haver-se dedicat sense ínterrupció a la pintura, o de de-
dicar-s'hi per complet en el successiu, ocuparía un lloc distingít entre els
primers píntors espanyols.

Amb tot, En Jaume Amat no es trobava bé en aquell ambient, i, va-





lent-se de la influencia que tenia en la Cort, va sol'licitar un carree que
lí permetés viure fora de Madrid, essent-li atorgat el de Tresorer de la
p o i i d S g ó i i l' 1807 M l t i t

p s u e ora de Madrid, s s e t i atorgat el de Tresorer de
provincia de Segóvia, que va comencar a exercir l'any 1807. Molt aviat
van comencar a desenrotllar-se els successos que omplen els mes inte-
ressants capitols de la historia d'Espanya durant el darrer segle, i en els
quals En Jaume Amat, com I'arquebisbe de Palmira, van jugar un paper
que ha merescut, per part deis historiadors, judicis apassionats i con-
tradictoris.

Aíxí és impossible indicar la conducta d'En Jaume Amat a Segóvia,
peí que toca a la intervenció que va teñir en els fets motivats per lfen-
trada de Napoleó, ja que no va fer altra cosa que secundar les orienta-
cions que rebia de l'Abat de Sant lldefons, i aquelles eren, segons uns,
ben addictes ais afrancesats, mentre altres volen presentar-Íes plenes de
simpatia i adhesió a la causa del monarca espanyol.

La mateixa conducta del general de dívisíó Comte de Tilly, que havia
estat guarda de corps de Lluis XVI, i que era aleshores governador de la
provincia de Segóvia, es ben desorientadora. Professava el Comte de
Tilly a don Jaume Amat un fervorós afecte, si bé, segons confessíó pro-
pia, endevinava en ell, com en el seu germá I'arquebisbe, una incondi-
cional adhesió a Ferran VII, i si prop d'ells no exercia una severa vigi-
giláncía era perqué creía (i segueixen essent manifestacions seves), que
no voldrien immiscuir-se en el plet que es ventilava i que es concretarien
don Feliu, a cuidar de la seva abadía, i don Jaume, a I'administració de
la hisenda pública.

Hi ha un fet, d'aquell període, que si bé en certa manera pot ésser
considerat com un acte d'humanitat, deixa entreveure, d'altra banda,
una actuado en favor de la causa del rei Ferran VII. En Jaume Amat, a
Segóvia, cuidava deis hospitals, i en aquests hi havia els soldats que so-
frien presó. L'Amat, totes les níts, els visitava, n'alliberava alguns i pro-
curava que s'incorporessin de nou a llurs cossos, valent-se d'un cátala
amic seu, fill de Moya, que es deia Pujol, el qual cuidava de facilitar
vestits de paisa ais presoners i d'acompanyar-los fins un lloc segur. Els
noms d'aquests soldats alliberats figuraven el día següent en la llista de
morts de ¡'hospital. Pero com que aquesta llista era tots els dies nonv
brosa, va néixer la sospita. i el general va preguntar a don Jaume Amat :

— És que hi ha epidemia?
El dia següent En Pujol era fet presoner i afusellat, sense que declares

el nom del seu cómplice.
Abans d'entrar Ferran VII a Madrid, l'any 1813, En Jaume Amat rebia

la cessantia del seu carree, emprenent tot seguit el seu retorn a Cata-
lunya, acompanyat de la seva esposa i de totes les seves filies, de les



quals, un savi eclesiástic, En Ramón Cabrera, feia un xardorós elogi en
ocasió d'haver-les conegut a Segóvia, i d'haver pogut apreciar en elles
qualitats extraordináries.

L'any 1819 va anar a Sevilla per a assístir un fill seu de 24 anys, que
va morir víctima de l'epidémia, en el Llatzeret de Jesús, i pocs díes mes
tard entrava també a l'eternitat l'iliustre sabadellenc, rebent sepultura

El P. Ludovic del Sagrat Cor

E n Jaume Borrell va néixer a Sabadell el dia 12 de juliol de 1725, i va
rebre les aigües baptismals a la parroquia de Sant Feliu, de mans
del seu oncle el Dr. D. Lluís Borrell, beneficia! d'aquella. Els seus

pares, Joaquim Borrelt i María Atalló, honrats pagesos, observant en
Uur fill un assenyalat amor a les lletres i una fervorosa pietat, el van
enviar al Col'legi de Jesuítes de Barcelona, perqué seguís la carrera
eclesiástica.

El jove sabadellenc va revelar tot seguit en els seus estudis un talent
gens comú i una gran disposició per al conreu de tots els rams de la
ciencia. Pero, sobretot, meravellava els seus condeixebles i professors
per l'exemplaritat de la seva vida. En 1751 fou ordenat sacerdot.

Un alt senyor que marxava a Italia per ordre del rei d'Espanya, va
oferír al nou preveré el carree de preceptor deis seus filis. En Jaume
Borrell va acceptar-lo i va sortir amb aquella familia en direcció a Ná-
pols, estatjant-se i vívint quatre anys a casa del Regí Tresorer.

Al servei d'aquest hi va entrar un home, anomenat Joan, de naciona-
litat alemanya, el qual, parlant amb el nostre sacerdot, lí va contar que
havia residit durant sis anys a Orbetello, on havia conegut al P. Pau de
la Creu, quí habitava a Termita de Sant Antoni del Mont Argentaro. Va
contar-li, també, com aquell relígiós anava descale i sens cobrir la testa,
tapant son eos amb una túnica, tant a l'estiu com a l'hivern, i portant uns
grans rosaris penjats del cinturó, afegínt que el referit Pau de la Creu
era un sant i que uns companys que amb ell vivien també gaudien gran
fama de santedat.

La relacíó va emocionar fortament el sacerdot sabadellenc, quí des
d'aquell dia va sentir-se inclinat a visitar el devot ermita.

Ben aviat va presentar-se-li aquesta ocasió, i aixó va ésser quan l'al-
ludit noble oficial va passar, per nova disposició del Rei, ais presidís



P. Pau havia fundat amb lobjecte de
malalts i a la reforma deis costums, tot

V l h

rosament, dient-li, pero, que consultes el cas al
í que, de rebre l'aprovació deguda, es presentes al
h l P F l i d J ú ) l ' b j t d é

tornar al retir i va ésser admés entre els novici
Uns dies mes tard, el P. Pau de la Creu vísitava el noviciat i pregun

tava peí nou novicí. Aquest, en trobar-se de nou davant d'aquell gran
missioner, va flectar els genolls i va escoltar d'ell paraules de gran
aconhortament espiritual.

Fortament enfervorit per les instruccions i exemples del fundador, va
acabar les proves i va vestir l'hábit el dia 7 de desembre de l'esmentat
any 1753, i en el mateix mes de l'any següent 1754 feia la seva professió.
El fundador posa grans esperances en eí P. Ludovic del Sagrat Cor

nom que va escollir el virtuós sacerdot), í va nomenar-lo
del Noviciat

any 1753, i en el ma
El fundador posa g
(aquest és el nom
vice-mestre del N

síó dhaver estat elegit el P. Fulgenci rector de la
De mestre ho va ésser el P. Ludovic fins al 1764, n
i i d ' l l t í t l id
De mestre ho va ésser el P. Ludovic fins al 1764, no haventhi altres

noticies d'aquells tres anys, peí que toca a la vida del religiós saba-
dellenc, que les que segueixen, atríbuint-li altes virtuts, especialment una
f i t t
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qUais sembla inspirat per aquella Divina complaenca que, segons un
biógraf, mereixen els seus actes.

Es passejava en certa ocasió acompanyant els novicis, quan, diri-
gint-se a un d'aquests, i amb l'objecte de provar la seva humilitat i obe-
diencia, va dír-li que crides un falcó que volava per aquells indrets. El
novici, veient que co que el mestre demanava constituía quelcom impos-
sible, va posar-se a riure i no va fer-ho.

Aleshores el P. Ludovíc, perqué aquells joves aprenguessin l'estíma-
ció que havien de teñir a la santa obediencia, va avancar uns passos, va
cridar amorosament l'ocell, li va manar que no es mogués, i el falcó,
obedient, va posar-se ais peus del P. Ludovic. Aquest, en mig de l'admi-
ració general d'aquells futurs religiosos, va agafar el falcó, i en tenir-lo a
les mans va girar-se ais novicis dient-los :

— «Ecco come si fa.»
I va donar-li nova llibertat. Des d'aquell dia, els novicis van sentir per

llur mestre una veritable devoció.
Acabat aquest encárrec, Déu va donar motiu al bon frare perqué po-

gués atendré únicament a si mateix, fent que fos traslladat com a simple
sacerdot al Retir de Sant Esticí. Pero aixó va ésser per poc temps. Tor-
nant de Civitavecchia, on havia anat a complír una missió, va passar
per Sant Angelo, visitant al P. Pau, qui es trobava malalt en la seva
celia. I el fundador li va dir :

— Quan se celebrará el Capítol et cridaré perqué Déu es vol servir de
tu per a major gloria.

I així va succeir. En el Capítol va ésser elegit rector del Retir de Santa
Maria del Cerro (immediacions de Toscanella), on, segons relacions fe-
tes pels PP. de la Comunitat, van efectuar-se, sota el seu ministeri, coses
que provaven en ell uns grans dots de govern i una forta assisténcia
divina, essent una d'elles Inobservancia justa de la regla que es va esta-
blir al convent.

Era a conseqüéncia de la insalubritat de Taire i de la mancanca de
menjars sans, que durant l'estiu molts germans es posaven malalts, i es
veien obligats a traslladar-se a altres llocs per a guarir-se. A1P. Ludovic
no li va plaure aquest métode, i, estalviant en tot alió que no era indis-
pensable, va procurar-se peíx sá, i, dins deis limits de continencia que la
santa regla disposava, va obtenir per aquell mitjá la salut deis religiosos.

Aquests consideraven llur rector com un pare. En totes les obres de
pietat ell sabia guiar-los amb el seu exemple. Un religiós va deixar escrit
que «el Retir, sota el govern del P. Ludovic, semblava el mes fervorós
noviciat». I les memóries de l'Orde ho confirmen dient que, per l'exem-
ple d'aquell rector i per les seves exhortacions, a tots es veia resplendir



en aquella Comunitat un esperit de recollíment, d'oració i de mortifica-
ció que edificava.

Inclós en els joves que eren admesos en el Retir, cercant-hi una per-
fecció espiritual, s'hí notava un major zel i edificacíó en les practiques
de virtut.

Un fet providencial va ocórrer, durant el seu rectorat, que prova la
complaenca divina en que eren vistos els seus actes. I fou que, amb oca-
síó de les festes titulars de la Verge del Cerro, el P. Ludovic va disposar
que es dones de menjar i bcure amb abundancia a tots els pobres. Amb
aquest motiu es van moldre tres sacs de blat, dos deis quals van servir
per a fer pa. I, finides les festes, es va veure, amb la natural sorpresa,
que qüedaven dos sacs plens de fariña, i quedava, demés, la meitat del
pa pastat. O sía que no s'havia gastat res. Llicó que va resultar de molt
profit per a un pobre religiós que murmurava de la lliberalitat del rector.

En aquest carree hi va passar dos tríennis, passats els quals va ésser
jubilat; pero molt aviat va ésser enviat com a rector al Mont Argentaro
(Grosseto), que és el primer convent que va teñir l'Institut.

En aquest retir va treballar d'una manera especial en la reforma del
temple de la Comunitat, fins que en 1781, reunit novament el Capítol, va
ésser designat per segona vegada rector del Cerro. I va seguir essent
aquel] llibre obert en eí qual podien llegir tots els religiosos les mes altes
virtuts i exemples.

En el Capítol següent va ésser jubilat, i quatre anys mes tard moría
edificant, amb la seva serenitat i plena confianca en Déu, tots els que el
rodejaven.

D'ell va consígnar-se, en els llibres de l'Orde, que va ésser home de
gran oració, el mateix en les hores presentes per la regla que en tot l'al-
tre temps de la seva vida. Si sortía a l'hort per a donar un passeig, se'l
veía sempre amb un llibre de practiques espirituals a la má. Quan era a
la celia, passava el temps implorant la protecció de Jesucrist i besant
les santes llagues en una imatge que no deixava mai. Passant llarg temps
mala.lt, no es va creure dispensat del res, ni del dejuni, i, entrant a visi-
tar-lo un escola i trobant-lo que tenia la celia fosca, va preguntar-li per
qué vivía d'aquella manera, i va contestar humilment:

-Així estic mes recollit.
En una altra ocasió, un germá, notant que mai tenia companyia Uva

oferir la seva. Tot agraint la gentilcsa, li va respondre :
— És que no estic sol; estic amb Déu, i molt satisfet,
La seva conversa era sempre sobre coses santes, i invitava els altres

religiosos i els seglars que freqüentaven el Convent a parlar constant-
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ment de Déu i de la Passió del seu lili. En el retir repetia sempre aqües-
tes paraules : —Filis, estem en Déu.

Un religiós contemporani seu afirma que la conversacíó del P. Ludo-
vic infonia mes fervor que les própies oracions. En el temps que no va
teñir carree, tenia pels seus superiors un respecte sois comparable al que
els pogués professar el mes humil novici. Recordava tot sovint que el
sant fundador va dir-li que tota perfecció consistía en quatre n n : «Nulla
posso, nulla voglio, nulla sonó, nulla so», o sia : No puc res, no vull res,
no sóc res, no sé res. I a aquesta máxima adaptava tot el seu capteniment.

En conseqüéncia, tenia una humilitat meravellosa i obrava sempre
en forma plañera, edificant, per la seva modestia i caritat, ais que el
rodejaven. La seva caritat va valer-li, per part deis superiors, en mes
d'una ocasió, renys amistosos, perqué, encara que veien les recles inten-
cions que el guiaven, i coneixien el seu esperit evangélic, temien que en
alguna ocasió pogués motivar l'abús per part deis explotadors. El P, Lu-
dovic, en aqüestes circumstáncies, plorava com un noí, i callava respec-
tuosament, implorant perdó.

Pero on mostrava amb tota la seva grandesa el seu esperit carítatiu
era en l'auxili ais espiritualment necessitats. Com sigui que, per no do-
minar d'una manera perfecta la llengua italiana, no pogué dedicar-se a la
predicació, el confessionari va ésser com si diguéssim la seva especia-
lítat. Parlant d'aixó diuen les memóries de l'Institut que va ésser un deis
mes útüs treballadors d'aquest. A totes hores se'l trobava preparat per a
rebre els penitents, ais quals acollia amorosameut de dia o nit, fora o
dins del Retir, cstigués bo o malalt. Per a millor atendré els pecadors,
dormía escasses hores. Eli s'aixecava del Hit abans que ho fessin els
altres religiosos, i, després d'haver resat, es posava a escoltar confes-
sions. I no s'acontentava pas amb els que hi anaven per propri impuls,
sino que, com a bon pastor, anava en busca deis descuidáis, predicant-
los la necessitat que tenien de confessar els pecats si volien salvar-se.
I per a obtenir-ho, els oferia hospitalitat en el Retir, abracant-los amb
gran caritat, majorment sí es tractava de pobres o si tenien repugnants
malaltíes. Tal confianca va arribar a inspirar entre tota mena de gent,
que de diferents indrets l'enviaven a buscar, i els pecadors mes empe-
dre'íts obtenien per mediado seva la gracia del penediment.

Conten que es va distingir d'una manera especial com a confessor de
persones idiotes, a les quals ajudava el bon Pare amb oportunes inter-
rogacíons, i, per animar-Íes a esperar el perdó de Déu, els deia que ell
sentía sobre seu els pecats que havien comes. Per aixó, molts penitents
el coneixien per «aquell frare que endevina els pecats», o per «aquell que
prenia sobre seu els pecats deis que s'hi confessaven».



Així va exercir el seu apostolat el P. Ludovic, formant part entre els
primers apóstols que es van aplegar al voltant del P. Pau de la Creu, i
prenent part en els primers Capítols generáis de l'Institut, especialment
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ésser el darrer que va presidir el fundador i en el qualen el sisé, que va ésser el darrer que va presidir el fundador i en el qual
es va decretar la darrera revistó de les regles. Sant Pau, com el seu germá

Passió i Mort.
El dia 18 d'octubre de l'any 1775, el P. Ludovic, \

la * " ~
il dia 18 d octubre de 1 any 1775, el P. Ludovic, va presenciar a Roma
íort de Sant Pau, quedant molt afligit per aquella desgracia, i l'any
\ va teñir el goig de poder veure com Pius VI donava al futur Sant el

imb gran exemplaritat eis aants oagramems. Lvurant aquesta setmana, i
des del Hit, va seguir exhortan! i confortan! els molts penitents i religio-
sos que anaven a la seva cambra.

El dia 7 de gener, en fer-se fose, va lliurar l'ánima al Totpoderós, pro-
duint la seva mort gran consternació. Havien passat molts anys i eren
encara moltes les persones que anaven a l'església del líetir de Corneto,
agenollant-se sobre la seva tomba, pregant i encomanant-se a la seva
intercessió.

JOAN COSTA I DEU
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A LA VERGE MARÍA
ÁNGEL HOOAMII.ANS, O. S. H.

,rsla de Manuel Uibot 1 Serna
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La il' lusió

Tan a prop com els
de la realitat, il lusió,
només amb una mica de silenci,
només amb una mica de quietud !
Agemolits
et sentim créixer com una flama

tibia, subtü,
foc-follet que s'apaga ientament
deixant en els ulls
el frisament
d'unes espumes lluminoses,
que és l'esperanca.

L'eng a ny

Quina cosa mes acrement

cabellera a lloure

Prop de tu, dintre tu,

suspén Talé vital,
i Ientament
les mans se'ns fan balbes
per dur la fac desconeguda
ais llavis.
La mort té mes forca que nosaltres,
i et besa la boca espremuda
i les conques a on foren els ulls,
i els pómuls descarnáis, gelatinosos.

perqué ets la febre
fort, engany, „



i la morfina,
i la illusió de la volum
i l'oració,
i encara t'esmunys
a la gropa de I'ánima
que t'ha adorat
la liturgia
i la mitología nova.

Peí firmament...
Peí firmament sofistiquegen vanes
les boires Honres de cabdell de fum :
riuen del món i es creuen sobiranes,
i es fan la trena pels serrells de llum.

Mostren desdeny del so de les campanes,
sordes i al ti ves a tot pur costum.
Cordials només son per a Uurs germanes,
fent-se i desfent-se en requisits de fum.

Mes ve la nit que des del lluny albiren :
plenes d'espant, preguen al sol que fuig
i baixen lentes per cercar sopluig.

Ara, aclofades, pels turons, sospiren
perqué la nit que s'ha ficat per tot
passa i embruta Uurs vestits de llot.

Epigrama de Vahando
Una rosa done al vent :
s6c jo mateix que s'esbulla.
Cada sentit és la fulla
de rosa dispersa al vent.

JOAQUIM FOLCUKRA





Tres notes sobre Arl
(De les liéis, fasis i procediments en l'Art)

A P. B. O.

1

La llei en l'Art. — Possibilitat i Efectivitat

La llei inexaurible de la vida, la suprema llei, la unificadora llei, la
que ens Higa la vida amb la mort, segella munificientment l'existéncia
de la Possibüitat.

La Possibilitat posseeix dues variants analftiques :
Possibilitat eventual i



Possibílitat efectiva; aquesta, en el procés ascendent, rendeix una re-
sultant única —Realitat; aquella, per virtut del mateix procés, rendeix
dues resultants ben opostes —Realitat i Fantasía.

Si nosaltres diem —i podem afirmar-ho sens cap dubte —que la lleí
natural existeix, que aquesta lleí ens Higa a la vida i si Natura-míg el
mes extens en el qual es desenrotlla per totes bandes i en tota l'exten-
síó nostra activítat —és llei constituida, bé podem admetre la possibi-
litat d'infinites liéis, que subordinades serveixin de coadjuvants a ella,
que he dit — i de fet és —principal, generatriu, dírectriu, i que ens ser-
veixin ensems de tónica per a emmotllar el ritme deis interessos parti-
culars i generáis artístico-vitals.

Vet ací la idea de Possibilitat esdevinguda Factibilitat progressiva,
i, mes endavant, en el procés, Realitat.

Goethe ha dit: La bellesa és manifestado de místerioses liéis na-
turáis que sens ella ens restarien per sempre ocultes.

Una relacíó tan estreta com profunda i natural, existeix, entre les
liéis naturals i la bellesa en si; cal reconéixer que així com tota llei pre-
suposa una causa, al revés, tota causa engendra per si liéis que l'ava-
loren, mes ben dit, liéis que la desvetllen, i al mateix temps, ens desvet-
llen a nosaltres.

Altra vegada Goethe : La materia tothom la veu; la substancia
només la troba aquell que té quelcom a fer-hi; la forma resta un
misteriper la major part. En el cas que segueixo, el pensament de
Goethe és aplicable sempre que presuposi unes Ueis; liéis si voleu, fins
ultra sensibles, és a dir, d'actuació directa per la seva part, pero de re-
cepcíó nostra inconscient; al fi i al cap, pero, liéis.

La revelació ve unes vegades fruit d'una llarga meditació; altres,
d'una espontane'ítat franca i, fixeu-vos bé, si les liéis han colpit el nostre
enteniment, és a dir, si vosaltres haveu fet veritablc forca assimiladora,
és mes que probable —diria, fins segur del tot —que, fins consideran! el
cas d'una improvització, l'efecte será videntment positiu, és a dir, va-
luós, sólid, estable; pero si aqüestes liéis han passat amb gran agilitat
peí vostre cervell o bé la vostra potencia receptiva ha restat adormida
al seu passeig triomfal, la resultant segura, implacable, será una bana-
litat de les mes grosses i aixó, encara, sempre que existeixi aquesta re-

., ,, sultant; fora d'aquest cas ens trobarem de pie dins la conclusió de
1OO Goethe : ...La forma resta un misterí per la major part.



La Sensibilitat

Després de fixar la Possibilitat i, mes enllá del camí seguit, admesa
l'efectivitat de la llei, em plau concretar i sintetitzar. Pero, per mes que
vulgui, per mes raons que lligui, m'és gaírebé del tot impossible assolir
res de profit en aquest cas de pressentida materia; ens precisa, ens és
de necessitat absoluta, el tornar al món del nostre viure purament espi-
ritual, que, al fi i al cap, és l'únic que en podem dir viure, ja que és
1 esséncia de la vida i, per tant, essencial, imprescindible, necessari.

A la llei de l'art. considerada en tota la puresa, podem únicament do-
nar-H una valor subjectiva, no obstant i que en el curs de l'activitat ar-
tística se'ns presentí sempre com a cosa objectiva, o, almenys, de re-
lacíó íntima amo l'objecte.

La visió d'aquest ens impressiona produint internament la represen-
tado immediata, aquesta representació segueix un temps de laténcía
que será mes o menys Harg, segons sí güín les condicions d'acomodació
i de formació individual; la sensibilitat donará el fruit i la forma ampla-
ment conceptiva tindrá una divisió, en quant la necessitat d'exposició
devingui imperatiu; llavors, i en diferentes intensitats de capacitat i en
diferentes modalitats receptives, tindrá un reflex preponderant en Tuna
0 en l'altra d'aquestes fites.

Vet ací la divisió que jo faig de la sensibilitat :
Sensibilitat al color — Colorística

» a la línea - Lineal
» a la idea d'espai — Espaial
» y de forma — Formal

1 de la unió en les degudes proposicíons i reglada amb la llei de l'art en
neix forcosament el Ritme; Ritme que, segons la virtut de les fones pre-
valents, prendrá divers carácter, és a dir, diversa potencia plástica. El
predomini de la Línea, implica lligar intensa i directament la idea de
forma i, com a conseqüéncia, el color i l'espai esdevenen factors secun-
daris; l'obra resultant, closa dins ella mateíxa ens dirá un temperament
de pura reflcxió; en tant que el predomini del color lligat a la idea d'es-
pai dirá, aíxí mateix, la forma, pero en el valor de trac, per dir-ho així,
com a valor d'ordre subaltern-valor de solució comprensible, no valor
de solució intuitiva — ¡ en aquest cas, l'obra descriu un temperament idea-
lista i fantasiós, enamorat del món en el seu sentit dinámic de dispersió
de llums i d'acumulació d'elements vitáis, sens unió precisa ni prevista.

¡67



La llei donada com a cosa efectiva no pot ésser per cap esperit des-
pert ais aires del món de l'art, una limitació; al revés d'aixó, constitueix
el factor indispensable que ens ensenya a ordenar, a fixar, a situar-nos
en un pía extensissim de visualitat, des del qual poguem veure clara-

' l de les arts
en un pía extensíssim de visualitat, des del qual po
ment. amb tota transparencia, les relacíons de depen
en general dependéncies que com ja veurem serán t

La Llei

La llei no es altra cosa que el procediment sintétic per produir el ñ-,
í d'altra manera :

La llei no és altra cosa que un análisi del fi que es cerca, quals ele-
ments, obtinguts. son materia per constítuir-se en síntesis.

El Fi

El fi és sempre determinat per una necessitat, les variants de la qual
divideix així :

Inducció — Inductiva.
Reflexiva

Semblanca o
| Reflectida.

per se — Intrínseca,
amb mires al Fi casual - Casuística.

168

. | quant a la
Absoluta j v l d a e n s ¡

I quant al mecanísme
Relativa fisiológic

de la vida.
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L'Activitat artística

Fi i Uei formen, alhora que depenen d'ella en l'acte de l'expressió,
l'Activitat artística, és a dir : la intuido individual felá expressió
externa, lligada per totes bandes per una fornida i pura valor estética
cooperativa, unida des del seu naixement en l'íntim del subjecte, or-
denada amb liéis fixes, sotmesa per complet a un métode, que és
general i propri de totes les arts, és el gran raonament, l'únic raona-
ment que pot portar l'obra d'art pur a la fita gloriosa i al record immar-
cessibles; és el raonament que assenyala les relacions d'unió de les dife-
rents arts, tenint en compte les diferencies de potencia i intensitat
assímiladora d'aquestes,

L'Art, la Crítica i els Estétics

Art Subjectiu ¡ "*"'* ""*"" j Valoraciópura.

Art Objectiu títtM]M Representado.

De la unió de les arts Subjectiva i Objectiva per mitjá d'una activitat,
una creacíó i unes liéis, en neix la Cultura artística, que és com sí
diguéssim :

Valoració pura de l'expressió pura, en míg del gran joc d'un equilibri
formidable entre les variante dinániíques i estétiques.

La valor del coneixement crftic dependrá sempre del punt de partida
d'un d'aquests senyals; punt de partida que a l'ensems dependirá ex-
clusivament de la cultura que tingui, així mateix, l'artísta executor.



La situació a temps i en proporció a l'estat d'equilibri íntel'lectual
entre l'artista i el crítíc, augmentará o disminuirá el domini en relació a
les impressions estétiques universals.

Els estétics discuteixen sobre quin métode d'investigació —si l'objectiu
o el subjectiu —és el que, en Estética, condueix al fi; aquest problema Cree
pot únicament resoldre's partint de la representació objectiva, ja que
hem de convenir en qué, si la intuíció, és a dir, la representació sub-
jectiva, té com a base l'objecte, o sigui el fi, de l'analisi d'aquest
-com ja abans he dit —poden treure'n el profit major en el sentit de la
comprensíó. Mes ben dit; de l'enteniment de les Heis i tota cosa, per ésser
ben jutjada, deu abans ésser compresa, deu abans de concretar-se, o
sigui fer-se objecte, ja que, sens el coneixement analític anterior, no po-
drem arribar a un coneixement de solució sintética.

III

De VApreciació en l'Art

. . . | Fisiológica - funció visual.
Aprectacions ( p s i c o l ó g i C a _ v i s i ó i n t e r n a .

„ , | métrics.
F a c t o r S | intellectuals.

Dues apreciacions enclou la comprensíó perfecta, en sentit estétic,
en quant la intenció vital és la representació immediata duna formació
intrinsecament creadora, és a dir, productiva.

La vigió, sigui en el moment que es vulgui i refereixi's a l'objecte que
sigui, es mou. es regeix en virtut de factors unes vegades dinámics i al-
tres vegades estátics.

Aquests indiquen un camí, ían prevaldré una orientado; regeixen, en
una paraula, el destí de la visió; isolats, hom no concebeix com puguin
actuar; per petita que sigui la proporció, per exagerat que es mostri el
desnivell entre les quantitats deis uns i deis altres, en quant formen un
tot complex, sempre ens tenim de convencer de llur unió; com dic, el



cas varia en variar la proporció quantitativa, no en variar la posícíó; la
idea de quantitat és, en aquest cas, la generatriu, el sentit concret deis
números, hi és; sentit deis números en valor mesurable.

En aquest cas de visió s'hi troba, en tota l'extensió la llei fisiológica,
el fenomen conceptiu de la vida ocular; els angles, les directrius, les
resultants, les variacions de lluminositat van íntimament lligades ais
fenómens biológics i ais fenómens químics; la djstensió i el retraíment,
les varíacíons en les tensíons muscular i sanguínea, els actes reflexos,
l'excitació de les neurones, en fi, la complexitat deis íenómens fisiológics,
que, posats a les nostres mans i, peí fi que ens interessa, els hi dono en
conjunt una valor de métrica, considerant la facultat de mesurar, cosa
tan palpable com les mateixes realitats objectives del món real.

Amb la visió interna, la visió que podem dir-ne espiritual, els factors
integráis son totalment diferents i oposats a aquells; ciar que per un
mitjá mes o menys directe podem medir les sensacions, ciar que podem
fixar control per a les idees, pero aixó no podem mai fer-ho a base deis
elements de treball de la visió fisiológica; les mateixes sensacions que
mesurem períectament en el métode fisiológic, les mesurarem, també, en
el psicológic, pero existeix de fet una diferencia cabdal; en el primer cas
— la sensació fisiológica—, la mesura és per l'intermig de l'agent execu-
tor, i peí revés, en el segon cas, la mesura rau únicament en l'efecte, en
la resultant, en l'acció directa en els punts extrems, el primer en quant
és concepció, intuició, percepció espiritual, el segon en quant és realit-
zació, fet exposició; en mig d'aquests dos, la trajectória seguida ens la
descobreix l'análisi intermíg; en aquest cas, dones, els factors son els
exclusivament intellectuals, ínterns.

D'aquí, que l'apreciació pictórica, tant per part del propri artista com
per la del crític, és variable i d'aquesta variabilitat tan subjectiva en neix
l'obra amb totes les qualitats i detectes, idénticament ais que presupo-
sen, ais que regeixen els móduls de l'apreciació i visió diferents.

JOAN DAVID
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ha llicó estética
del Bisbe Torras

Com mes Hunyania pren el moment corprenedor que tota nostra
térra hagué esment de la mort del gran bisbe, mes endins ens
trobem la seva presencia lluminosa, i en sentim tota la serena

eficacia i potencia guiadora. Ell traspassá d'aquest món vers la Hum
eterna, d'on davallava tothora la claror de sa ment augusta que es re-
flectia en el seu verb ressonant de sagrada expressivitat. I oríes nosaltres
de qui fou el Pare espiritual de les presents generacions cristianes, co-
brem mes forta consciéncía de com era al bell mig de nostre esperit, per
ses ensenyances conformat en la substancia de lo divinal de sa paraula
ritmat a les veus eternes, amb son exemple vivificador iniciat en l'apre-
nentatge de la plena integralitat del senstts Chrísti, que son magisteri
infonia amb sobirana magnificencia i solidíssima edificació.

El bisbe Torras fou el Mestre i Pare de tota la vida espiritual de nos-
tre poblé. Engendrava i nodría la gran filiada de sa espiritual heretat
que, com reialme de Déu, es multiplicava bcllament entorn de sa taula,
peixent-nos el Verb de la vida; ena guiava dolcament i amb amor ens
renyava; nostres camins obria de sendes lluminoses i, viadors per la tér-
ra, ens guardava de mal í fallenca, tothora l'esguard provident damunt
nostre; amb son consell i guiatge ens feia ombra desperit onsevulla ens
trobéssim. universal la seva cura d'ánimes tant com omnipresent a tota
contrada de la humanal existencia el seu pastoral magisteri. Per tots
nosaltres era ell l'intérpret de la llei; puix els cánons eternala de la intel-
ligéncia ens dictava i la norma de la vida ens deia. I, camí de la eterni-
tat, encara ens féu la deixa del seny pairal que, de generado en generado,
será nostre tresor, i, alcant la má aquietadora, dolcament manyaga,
com un vell patriarca, benecix son llinatge, que així servi sempre vía
dreta pels víais del Senyor.



Oh quina vida la seva mort! Sois el florir del miracle podía tornar-la ^"¡'J""'
mes divina. Estés en el Hit de l'agonia, la seva figura pacient i dolca, ,\,,,
amb la má lleument aleada, fulgurant l'anell pastoral, semblava encara
revestida de pontifical solemnitat. Ni un instant perdé la presencia d'ání-
ma ni aquella reverencia monástica, espiritualment ritual de les seves
paraules i oracions. Com qui a la Seu diu ¡'episcopal homília, a son
Capítol adrecá el comiat, forta la veu, la ment tranquila : la caritat és
la substancia de ¡a Uei, així comencava per inculcar l'amor fraternal
i la caritat envers les grans ínstitucions de l'Església. Quan, seguint ell,
paraula per paraula, la recomanació de l'ánima i rebuda la benedicció
apostólica, ritmant sa veu solemne el Confíteor de tots els assistents,
volgué, així Jacob, despedir-se deis seus amícs i familiars, com un lle-
vant de taula vers l'eternitat, era emocionant i pie de sentit el seu afec-
tuós A-Déu, sois ell seré i lluminós en mig el tremolor de cor de tots
nosaltres, coberts i ungits de sa mirada oberta, benigníssima. resplen-
dint clarors divináis.Oh, com restará clos per sempre dins nostre esperit
el raig de llum d'aquell esguard darrer, que fou la seva última visió de
les realitats del món per a endinsar els ulls a la visió interior del cel que
ja s'obria endalt!

Després tant sois patia i orava. Quina fortitud i serenor! La seva Uar-
ga i dolorosíssima agonía fou un fulgor meravellós de santedat; el seu
potent esperit esbatía la puja braolent del desficí moridor í vencia ell
l'esclat ofegador de la renera : com mes opriment i remorosa es tornava,
mes ressonant es feia el seu resar que clamava suplicant Kyrie eleyson...
seguint amb daler tins que, en oír sa predilecta invocació Regina Sa-
cratissimi Rossarü, així del cor confiat el surt commovedor Ora pro
me. El ritme intel'Iectual de la seva vida semblava aleshores mes segur
i acompassat que mai; tres hores abans de la mort encara es dona a son
háhit contemplatíu. Fou un moment que semblava esvaír-se el sentit
i fer-se trencada la veu, que no sabíem entendre, quan a la fi oírem que
demanava el llibre deis salms : foren-li díts uns versets del Rci Profeta,
féu senya de callar i es perdé en íntima meditado; torna a voler altres
versets i altre cop es clogué en silenci adorador. Mes l'oració domina-
dora de la seva agonía fou el Nunc dimittis servum tuum, ressonant
fins al donar l'ánima a Déu. I el deia amb vivíssim daler de la suprema
lliberació, accentuant i repetínt el nunc, tres voltes seguides el digué un
cop com si prengués consciéncía de l'humanal departiment i ais mots
servum tuum, quin accent sagrat de confessió humil i de profunda
adorado!

Així la mort santíssima del Bisbe fou la unció darrera de vida amb
qué segellá la seva missió en aquest món. Que no era pas la seva llum */Q
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de veritat l'exceliéncia del Mestre. Ni el seu verb majestuós feia la efi-
cacia del Pastor. La spiritalis unctio era sa potencia, aquel! conhort pa-
cificador de la rosada de gracia, que esponjava l'ánima, la veu aquieta-
dora de blanors eternals, que es posava al cor; l'ungíment del seny, vet
aquí la penetradora operació de sa paraula viva i sa presencia serena,
sagrament, si val a dir, d'aquella invisible serenor d'entre cel i térra, on,
incommovible, sojornava el seu esperit, que a tots ens aixecava vers el
Verb de Déu i l'Evangeli de la Pau, ment i cor del nostre venerable i dol-
cissím Patriarca.

Quan ell eixia a sermonar damunt els fets de la vida social o les agi-
tacíons de les idees, les testes s'abaixaven en senyal d'acatament, el seu
gest solemne d'amorosiment i fermesa era com el senyal de la creu que
tota llei d'errívoles malures exorcisava, i així que la seva paraula vívifi-
cant s'era reposada i corfosa endins I'esperit. el seny de tots clarejava
i sorgia arreu el ritme ordenador de l'harmonia cristiana que destria te-
nebrors i fortifica dins la llum i el bé. Verament era ell la forma nostra,
que urtgia dolcament i suau en saboria interior de cristianitat tot el
reialme de I'esperit i la vida de nostra térra, contingut inteliectual i tra-
dicíó de pietat, orientacíons estétíques í doctrines socials, consciéncia
política deis governants i guiatge ascétic del viure, així centrant homes
i coses en aquel! fonament d'eternitat, que és la única eficacia de la ter-
renal existencia.

1 aquest fonament d'eternitat el Bisbe Torras es dalia de posar-lo en
tota parcela de l'activitat humana. El seu mestratge pren la integralitat
d'un missíonar reposat i lluminós per totes les sendes qui menen a les
varíes contrades de I'esperit. No hi ha estament espiritual de la térra
nostra on no hagi pres la llavor fecundant de l'amplíssim sembrador :
clerecía, poblé, polítics, artistes, humil pagesia, inteliectual, tots els es-
tols qui configuren la forma d'una societat, han estat adoctrináis del
seu seny guiador. Mes si, enfora sa potent missió pastoral, nexe céntric
de tota sa producció, volguéssim cercar una predilecció del seu esperit,
jo diria que se f'emporta l'amor de la bellesa i Taféete dolcíssim ais ar-
tistes. No seria cosa fácil trobar parella glorificacíó de l'eficácia esté-
tica en la vida humana, com la que brolla deis escrits del Bisbe Torras,
ni tal volta ningú com ell ha exalcat tant la missió humanitzadora de
l'art. Fíns la seva productívitat inteliectual íx amarada del plaer estétic,
sub specie pulchri podríem dir que veia totes les coses de lo diví i hu-
ma; i, mes que el raonal procediment o la crítica investigació, domina
en la seva personal la intu'íció ideológica i verbal plasmant en roentor
els conceptes reposats dins sa ment al deix fertilitzant d'una perenne
percepció contemplativa, elements ambdós d'innegable qualitat artística.
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Fins al punt que aquella dolcíssima unció de les seves obres ve doblada
en meravellosa saboria peí consorci del sentit transcendent de í'espiritua-
lisme cristiá amb la correntia humana d'aqueixa delectació íntima, goig
de bellesa, que perfundia's dins tota la seva esponerosa i calda producció.

Mes el testimoni faent d'aqueixa tendencia nobilíssíma del Bisbe Tor-
ras t'havem en ses conferencies sobre Art. Des de Milá i Fontanals res
sera dít entre nosaltres de tanta vigoria í plenitud, i encara el pros vene-
rable de la vella Catalunya es faria oient de la seva própria paraula, tor-
nada en son deixebk sapiencial visió d'un armonesme espiritual deiiní-
tiu. Dins el concepte cristiá de l'estétíca, pensament mes alt no s'és
produit ni apologética mes adrecadora i constructiva es fa albirar. Se-
guiu-Ia la trajectória doctrinal de sa filosofía de l'Art, destaqueu-ne el
directori espiritual de l'artista, l'ascesís del seu viure i el seu produír, •
que en ella es troba, i vegeu on trobareu aquest dolí de llum, que aureola
la dignitat i consciéncia de la missió artística, posada peí Bisbe Torras
en l'ordre huma en la categoría excelsa que en lo sobrenatural teñen els
místícs, els vidents experimentáis de l'Infinit.

Entre les coses humanes l'Art és la qui mes s'acosta a les divines,
vet aquí el leítmotif qui ritma tota la concepció transcendent del Bisbe
Torras en la seva estética, la deu qui amara el seu amplissim harmonis-
me. Estudia la Fruició artística í de bell antuvi afirma la unitat simbó-
lica de les formes d'art, simulacres divins, expressió universalíssima de
lo eternal i invisible; que per co sa fruició engendra el sentiment fondís-
sim de Tlnfinit en jerarquía ascendent de potencia cxpressiva, tant mes
noble com mes fa sentir l'esperit vivent en la materia, fins arribar a la
máxima realització quan es concorda la forma i l'esperit, el goig de la
veritat i el realisme modal, el sentiment estétic i l'emoció religiosa, ple-
nitud integral de la fruició artística, llum, harmonia i equilibri de l'espe-
rit, que mutilen en lo mes excels el naturalisme positivista d'una banda
i altrament el simbolisme encegador, agnóstic, de les escoles suggestíves.

L'Art respon a l'aspiració dominadora de nostra naturalesa vers la
Bellesa infinida, és el clam per la possessió de l'Infinit qui brolla el ma-
teíx dalt les altures serenes del Paradisso, que en el turment íntim de
les inquíetuds afroses de Faust o en el passionant pelegrinatge de Childe
Harold. L'Infinit, dones, és la noció substancial de l'art, i la llum, for-
ma universal de la Bellesa, en será el seu resplendor; on sía aquesta cla-
redat florirá la senda qui mena a la perfecció, a atényer l'Iníinít, noble
ideal, que sois l'Art cristiá assoleix, puix només ell proporciona l'home
amb Déu i ens dona la conciliació de l'Infinit amb lo finit, el gran pro-
blema huma de nostra ambició eternal. Littré demana barca i vela per a
navegar peí mar de l'Infinit, on sovint es capbuca l'Art. El Bisbe Torras





li'n don resposta díctant els limits de l'Art, condicions de la Bellesa ; la *>>»""<><•
Revelació cristiana en lo espiritual i sobrenatural, el magisteri de la na- ¿ r ( ,
turalesa per a les formes artístíques i el críteri moral en lo que es Higa
amb les passions; amb racompliment d'aquestes liéis l'home faralá seva
ascensió vers l'Infinit i l'Art trobará en sa fonamental limitado la volada
qui vers Eü el llancará serenament,

La construcció estética del Bisbe Torras va estructurant-se amb ma-
jor relleu. El nexe entre el reialme de l'Infinit i la fruíció que l'Art ens en
dona, és l'artista, el creador inspirat, qui en la cambra nuvial del seu
esperit realitza el misterios connuvi, d'on eixirá el verb artistic, forma
qui tramet palpitant i vivent el sentiment de l'eternal. Ací és on el Bisbe
Torras fa mes ombra sagrada a la dignitat de l'artista, vetllant per la
seva plenitud i poder.

Plato, amb la seva artística teologia, el voldria embriac d'entusiasme,
possessa la mens divinior, instrument cec de la inspiració, entrant-li al
dins la volior fecundant de les divines idees. Altrament, en establir el
medí com origen de la producció artística, Taine limita l'objecte de l'Art
i anulia la inspiració personal de l'Artista, convertint-la en ressonanca
mitjancera de l'ambient i de les aviáis correnties que inconscientment el
plasmen. I l'egocentrisme wagneriá volent alliberar-lo d'aquesta doble
gravitacíó de cel i térra, fa de l'artista la gleva mare de la obra d'art,
isolant-lo dins el món subjectiu, del qual mai pot eixir el dolí eternal de
la vida humana. El Bisbe Torras amb un ritme meravellós d'integralitat
senyala la vera génesi de la concepció estética i, traient a judici entorn
el seny de Sant Tomás, el testimoni de l'estepa tolstoiana i la mística
intuíció del Aeropagita, harmonitzar l'il'Iuminisme diví de Plato, la po-
tencia reveladora de l'home, que Wagner exagera, i la coliaboració de
la térra, que suggestiona a Taine, i amb aquesta triple influencia fecun-
dant l'esperit de l'artista fa brollar el verbum coráis, plenitud encarnada
del verb artistic.

Reviviu mes el record í escolteu novament com la majestat pastoral
del qui ja parla amb autoritat mes alta, explica la llei de l'Art, en aque-
lla magnífica conferencia que, en oir-la, deia En Maragall com sentía
passar damunt les testes acotades els anatemes adrecadors. És, sens
dubte, on mes ressurt el dolcíssim humanisme de la seva mentalítat.
Clama per la lleí, harmonía de la vida, enfront l'anarquisme estétic de
Nietsche, qui deshumanitza l'artista; i defensa la monarquía universal
de la Bellesa per la socíalitzacíó de l'Art, que l'individualisme aristocrá-
tic atueix, i per l'elevació del carácter personal, que el pante'ísme de
molts moderns anihila. I quan defineíx la lleí artística, amb quina dol- o

ca fermesa assenta l'equilibrí, passant peí mig de les perdedores exage- I&5



racionsl Per la Uei de veritat exilia el subjectivísme agnóstic, destrucció
de la forma i exaltació del dubte; per la llei de bondat posa la idea di-

informant la jerarquía artística, pero nega l'exclusivisme teológíc
religiosa. Plenitud de l'es-

msuca. ni L.risuanisme es qui a pie pacmcara la inquietua in-
saciable del món modera, d'ell robem la fórmula: Déu, príncipi i acaba-
ment de tota cosa, és la Llei de l'Art.

mes díscórrer per les múltiples manifestacions estétiques

:ssorgir de la catalamtat. Uoem, pero, aquesta nota, portant
branca al Congrés d'Art Cristiá, on dona el Bisbe Torras la seva última
llit;ó orientadora ais artistes, amostrant-los l'Ofici espiritual de l'Art.
Heu's-aqui on volia portar-los, a aquesta llum cnaltidora : l'Art és Mi-
nistre de Déu. Així els parlava el Bisbe, que fins aleshores encara malda
per sostenir els furs de la forma i de l'esperit en harmonía vivent. Ais qui,
com els prerrafaelistes. menyspreen la corporal bellesa, els diu ; l'excés
d'esperit mata la forma; i ais qui sois frueixen les revelacions formáis
els recorda : íes formes son transmissió d'esperit. I a tots soslleva en-
l i l'excelsitud teocéntrica de l'ideal etern de la Bellesa, que vol

-J—tj«¡+n* ^—monia de la vida, sinceritat, i no es complau en

na.
Enllá, endalt, volia portar-nos el Bisbe Torras. A tots ens parla

lallicó
Mestre de ¡'Estética les llicons voleu entendre, ne cerque
ció en aquesta darrera, vivent revelació de la seva mort. La serenitat
i equilíbri del seu esperit, que primer ja entre totes les seves excelses

o / , qualitats i era la deu de la seva estética, no s'aprén en les líriques efu-
/ o O sions de la literatura ni en les suaus contemplacions de la bellesa, sino



vivint com ell de cara a l'eternitat. En un deis seus escrits parla de
¡'estética de la mort, testimoniant el principi de la bondat i bellesa de la
vida humana. Allí, a I'espona del seu Hit, un sfmbol hi vaig veure, con-
tracop revelador de com la potencia serenissima del nostre Bisbe aixi
s'era formada. En la seva taula hi havia un craní, que portava el solideu
vermell de sa episcopal dignitat, que totes les nits posava damunt
aquesta última deixalla de nostra corporal figura. Aixi terminen les for-
mes de la térra, mes l'esperit román eternal. El terme nostre no és el
món de la representado : a l'altre rivatge ens espera l'Infinit. També
aquesta Ilicó de l'Art de la Vida que ens dona el Mestre morent havem
de recollir, si al seu guiatge estétic hem d'ésser fidels. Altrament, nos-
altres mateixos ens iaríem erms, fugint lluny de sa patriarcal benedicció,
sagrada promesa de l'esdevenidor gloríós de les generes catalanes.

LLUIS CAWIÍEIÍAS, PVRE.
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Modes

¡Prou la recordó la caputxa blanca
que portava ton avia per ná a miasa!
L'arreconá ta mare, poc prudenta,
per posar-se la blanca mantellina,
que la caputxa va semblar-li pobra
i ella tenia fums de noble i rica.

Qiian va morir ta mare, que al Cel sia,

i, ta testa velant amb negra blonda
vas creure fer mes honra a la familia,
ofenent els usatges de la térra
i fent agravi a les costums antigües.

T'he vist avui que anaves a l'esglcsia
acompanyada de ta liermosa filia.
En lloc de vel, damunt sa testa rossa
hi duia un enfarfec de ílors ridicules;
veient-ho he dit: —Que Déu la fací bo
que amb mare consemblant bé ho nece

Lluíu-la en el passeig aquesta moda,
pero en l'església no, perqué és ¡mpia;
la que no es veli el cap com Déu li ma
que es quedi en el carrer sense oir miss
¡Si jo sigues rector de la parroquia
ho faria avinent al senyor Bisbe!

MANUKI. RIBOT I SERRA
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Penediment

IQO

Quan al matí les veínes tornaven de mercat, estranyaren veure una
conductora que carregava els mobles de cá l'Ambrós fuster.
Ningú no tenia esment de la partida i tothom la comentava a sa
manera.

L'Ambrós ajudava els bastaixos com si tingues pressa. Mobles, roba,
pisa i atifells eren arrabassats, com en una fúgida, sense embalar ni or-
denar. Corrióla avall descendien mostrant a la llum del carrer, impudo-
rosament, les interioritats casolanes, totes aquelles intimitats que cons-
titueixen l'encís de la llar. En arribar a baix eren entaforats a la baluer-
na la qual els devorava per sa immensa gola posterior. La práctica deis
carregadors obrava el miracle de encabir en la caíxa del vehicle tot el pa-
rament que en l'ordenada escampadissa del pis l'omplia per enter.

No havia passat mitja hora que sois restava el Hit matrimonial amb
les robes embullades del desordre de la nit, tal com l'esposa el deixá. En
atansar-se-hi els homes per a desmuntar-lo, l'Ambrós digué :

—No; res mes. Ja podeu partir.
Quan el deixaren sol s'entretingué repassant cambres i recons, per si

restava res oblidat. Sois una ampolla a l'armariet de la cuina.
Cada indret li oferia el record de les hores víscudes confiadament.

Cada cambra tenia l'encís de les ventures gojades o de les esperances
delides amb tant d'amor, esventat amb el buf implacable de la desolació.
Per tot el pis regnava un silenci i una fredor de cosa buida que nuaven
el cor. Semblava-li com si, amb els mobles, aquells homes se n'hagues-
sin endut la seva felicitat corrióla avall deixant-la trinxada, escampada
peí carrer a la pública vergonya. Contemplant aquella soledat no podia
contenir el calfred de l'emocíó, i no se'n sabia anar. De cambra en cam-
bra es planyla de la pérdua de co aplegat amb tant d'amor i que creía
possible fruir per mentre dures la seva vida.



Ara, tot era finit. Malgrat que li requés, calia fugir, com els ocells
desenganyats quan el furtíu cacador els esbocina el niu,

Fent un coresforc tractá de domínar-se. Potser, encara, la Ueu cla-
rícía de l'esperanca lí assenyalaria un camí en l'incert esdevenidor. Po-
dría refer la vida? Era sol al món. Una asserenada soledat que el deslli-
gava de tota aliena afecció l'enva'fa.

Sobtadament es venta les cabóries i, al punt que partía, l'esposa en-
trava pantejant del fatic de pujar l'escala precípitadament. Per dissímu-
lar l'emoció fingí un aire d'ingenuitat :

— Ai, mare! Qué ha passat? A on anem?
L'Ambrós tarda a respondre. Mira sa esposa de dalt a baix i des-

cloent els llavis amb fástic, mes li escupí que digué :
— Tu, ves allá on vulguis. De mi no te n'ocupis mes.
I tírant-li ais peus la clau del pís, partí escápol.

L'esposa de l'Ambrós Lacambra resta espalmada una bella estona
abans d'atinar qué fer. En convences de qué la situació no tenia adob,
el plor li fluí ais ulls.

L'actitud del marit excloia els dubtes. La ruptura era definitiva. Ara
comprenia l'abséncia de la nit. Sabia que enganys i penediments no el
tombarien i cregué debades intentar de retenir-lo. Posat a ésser bo ningú
no el guanyava. Pero la braüra deia ía seva rectitud amb les maídats.
I, tanmateix li havia jugada massa grossa.

Instintívament entra pis endins com en cerca d'abrigall. Del rebedor
passa a la saleta. Res. El menjador amb les parets núes li sembla mes
gran. Entra a la cuina. Ni un plat, ni un gibrell. Sois, a l'armaríet, l'am-
polla del salfumant. A térra, un cercle d'humitat marcava el lloc del
cántir i s'adoná de qué tenia set.

Les carnes li fallíen i cerca, debades, una cadira. Per no caure a
térra, seguí camínant. A la seva cambra, ni la calaixera, ni unquadro a
la paret. En un recó, fet un manyoc llancat, les minees mudades de roba
blanca. Es tombá a l'alcova, i en veure el Hit, sentí la vergonya colpe-
jar-li el rostre i no pogué mes. S'hi tira boca terrosa i arrencá un plor
desesperat.

El cap se li esva'ía en un desvari, per la manca de repós de la pas-
sada nit. Tingué la sensació de qué els nervis, trencats de sobte, no la
sostindrien mes. Aquell cop impensat destríá la blanor del seu viure. Es
veía perduda al fons mes pregón de la vida, del qual, ningú pot eixir-ne.

Amb la boca resseca tenia l'obsessió del cántír, Una set d'aigua creía
que li daría consol.



At manar Q u e ferp ^ o n anar?

Arm No podía comptar amb la familia. Cap parent, cap amiga la voldria
després del llancament, Sí I'isolés una mort l'haurien recollida. Ara, no.
El pensament de l'amic com un probable refugí fou bandejat a l'acte. Eli
no era lliure per a juntar-se-hi, ni acabalat per a sostenir-la.

La sacsejá una esgarrifanca d'horror. No; amb l'amic, ni pensar-hi.
Qué fer, dones?
El cap se n'hi anava i sentía ais polsos una pressió com de tenalla

que es clou. Set; tenia el delirí de beure com mai recordava haver sentit.
Els ulls se li aclucaven esgotats. La manca de descans i el cop que l'acla-
parava li daven la sensació de qué tot havia finit per a ella. Vagament se
li insinuava la idea de la mort. Com? Tant se valia!

S'alcá tambalejant i, sostenint-se per les parets. arriba, altre cop, a la
cuína. Quan hi fou no sabe per qué hi havia anat. Maquinalment, sense
consciéncia del qué feia, prengue lfampolla. Se la dugué ais llavis. El
primer glop la sotraguejá amb un calfred de repugnancia. Pero, no s'atu-
rá. Com si el contingut fos una solució, begué d'una tirada fins al fons.
A cada deglució sentía una coissor que li tallava els teixits, pero la me-
cánica del beure li dava un cert consol. Una crémor de foc líquid. que li
resseguia les entranyes, la féu tambalejar. Caigué a térra i ¡'ampolla s'es-
bociná. Els dits se li tallaren i es tenyiren de sang. L'aire mancava a son
pit. L'ofec la desfíciava amb un panteix precipitat. L'incendi intern era
abrusador i li produ'ia unes dolors tan vives que es contorsionava com
una esperitada. Girava els ulls en blanc. Udolava com una fera sal-
vatgina.

Prová d'alcar-se per arribar al Hit i una batzegada dolorosa la féu
caure de nou. Topa de cap a la paret que retrunyí amb soroll de cosa
buida. Es ficá els dits al coll per a provocar el foragiteig i una altra es-
comesa dolorosa íi féu xerricar les dents i es mig partí les falanges.

Volgué demanar assisténcia i no pogué. Sois eixia de sa boca aquel)
estrany udol, i ningú la sentia per a donar-li ajut. Intenta d'atancar-se a
l'escala rodolant i el sofriment li sega l'acció.

Es retorcía, s'apretava el ventre, volia obrir-se el pit. Tot era de-
bades. El veri la minava implacable, l'enva'ía amb un rosee progressiu.
Li sembla impossible que costes tant de morir.

Els últims besllums del seny li donaren 1'evidéncia d'haver-se inflingit
el cástig merescut. La seva ánima recava, massa tard, no haver estat
digna de l'espós.

PAU GHIEUA I CKUZ
IQ2





PREGARÍA A SANTA MARÍA
JOAN líKVEUR
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De la humililat
i de la sinceritat

En una d'aquellcs assemblees dominicals de gloriosa memoria a la
biblioteca de Mestre Antoine Joseph Jean Rectilé, es suscita polé-
mica entre els deixebles de si per be" de la universalitat era millor a

l'home, especialment especulatiu o de ciencia, el cuite de la humilitat o
de la sinceritat. El vell professor de díbuix geométric a l'Escola d'Arts
i Industries de Ville-Eclair escoltava somrient la discussió íins que ella
esdevingué tan crua, que de la boca d'un indiscret sortí anatema contra
la humilitat. Eli, amador excels d'aquesta cristiana virtut i especulador
de la veritat. no volgué permetre la gran injuria i prenent la paraula, com
només acostumava per a desfer els erros que la passió de la polémica
infon ais esperits, així parla :

— Heu's-aquí que jamai jo m'he aixecat per damunt de vosaltres, jamai
he pretés formar una Escola; quan vaig crear la nieva biblioteca no em
guiava altre afany que bastir un xopluc, un senzíll refugi de muntanya
per a aquells que menen ses passes cap ais cims de la veritat. Era mon
voler que aixó fos un repós en la caminada, on, venint de rutes diferents,
s'ajuntessin en gentil companyonia aquells qui es disposaven a l'ascen-
sió. Jo no volía ni podia oferir-los-hí altra cosa que una mica de caliu
i un petit jac de palla. El caliu, son els volums arrenglerats en els pres-
tatges. Ells no son pas la veritat (com a católic jo sé prou quins son els
que tanquen la veritat, pero d'aquells no en parlo ara). La veritat és
aquell sol que brilla al cím, segons el Dant, i el seu escalfes l'únic que
dona vida; co d'aquí baix és la foguera de rostolls eücesa per a qué no
ens morim de fred. El jac de palla és l'ambient ben disposat d'una cam-
bra d'estudi.

Així, jo puc gloriar-me de la meva obra sens ésser petulant; gloríant-
me'n sóc sincer i, amb tot, jo he confessat la seva humilitat.



Algú, d'aquesta Biblioteca ha gosat dir-ne una cátedra i ha motejat
de mestre a aquest senzill bibliotecarí. D'aixó no puc pas gloriar-me'n,
car res he pretés jo ensenyar-vos, caminant com so amb vosaítres.
Deure és entre els víanants ajudar-se en la recerca del camí mes dretu-
rer. Potser alguna volta a mi m'ha caigut la sort de mostrar-vos-el, mes
amb qué pot aixó afirmar-se? Acás hem aconseguit la fita per a fer tal
afirmació? Nosaltres podem tlír que ens esmerem en la recerca, pero el
dubte sempre persisteix i aquest és el que ens ha de fer humils. Des
d'aquest reces o en íncursions fetes a trenc d'alba, m'ha semblat desco-
brir, a voltes, drets viaranys í ais qui per aquí han passat m'he gloriat en
mostrar-los-hi humilment per a sentir de llurs llavis les objeccions o
regracíaments. Ha d'ésscr norma nostra apresa en l'experiéncia, que
la intel'ligéncia és limitada i si un dia s'assolís la veritat fóra el producte
de la comuna especulació. Com mesurarem, dones, la part que a ca-
dascú pertoca si per l'efecte proposat és precisa la coliaboració? Aixi
podrem vanar-nos de nostre esforc i és dcure nostre el fer-ho per estímul
deis altres, mes no podem menysprear l'esforc deis altres perqué qui
sap si el seu, per mineo que sigui, será el complement que hagi mancat
al nostre.

Repeteixo; jamai m'he aixecat per damunt de vosaítres, jamai he pre-
tés formar escola; quan vaig crear la meva biblioteca no em guiava altre
afany que bastir un xopluc, i ara humilment em glorio d'haver-ho acón-
seguít, pero de res podria gloriar-me si hagués pretés formar escola, puix
que ara vosaítres que seríeu sois els meus deixebles, us trobeu dividíts.
Ara cap decepció tinc, seguiu fent vía i a veure qui arribará d'entre vosaí-
tres mes a prop del cim.

I, per finir, jo us diré una experiencia meva i és que, a voltes, creíent'
me haver trobat un camí d'espiral menador a les altures, m'he tancat
dintre un cercle.

Així parla Rectilé.
A . DE P , AVEM.ANKDA MANAU
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Amor immortal

Crepuscle tardoral. Sobre una penya altiva
vora el mar que es revolca en eternal turment,
l'espds absort, l'esposa pensativa,
en silenci esguardaven, devots, el sol ponent.

Eren absents del món; llur ánima, despresa
de tot Iligam mesqui, volava enllá d'enllá
en ales de l'ensomni, damunt l'abim suspesa;
pero, l'amor vetllava. L'amor els desperta.

—Dole encant del capvespre—digué l'espós tot d'una—,
com a tes llums reviuen els mes preats records!
Fou vora aquesta mar, sota els ulls de la lluna
on el destí, pietós, uni les nostres sorts.

Récordes? Tébia nit dalegre primavera;
canta perduts en llunyanca, perfum de taronger,
i filia del misten d'aquesta riba austera
la flor, que esclatá ufana, de nostre bes primer.

Recordó—digué ella—, I com foren formoses
les fugitives hores de nostre amor naixent!
Amb quina fe t'o'ía, amb les parpelles closes!
Amb qum fervor jura ves amar-me eternament!

—Oh sí, amada meva! Ésser etern voldria
sois per dir-te : t'estimo! sempre amb creixent fervor.
—M'estimes tant encara? —Molt mes que el primer dia
car, mentrestant, tu ets altra i és altre nostre amor!

Ahir tu eres la verge deis meus ensomnis; ara
ets altar, ets sagran de quelcom eternal;
abir eres formosa, mes lio ets, moít mes, encara,
nimbat de llum ton rostre, ton esguard, maternal. 201



Quant impacient l'espero, amor, I'hora gojosa...
Mes, no será el fill nostre, una ombra entre tu i jo?
—Jamai! Car viurá en ell el nostre amor, esposa :
será arbre arrelat si ara és feble planeó.—

Callaren; tcrra endins, brandava una campana;
una gavina, lassa, creuá l'atzur sens fi
i fina l'altiu roquer porta la tramuntana
les fulles, ja resseques, que el sol d'estiu marcí.

S'enfosquia. Un estel aparegué en l'sltura.
Ella s'alcá de prompte i, divagant, digué :
—Amor : sentó basarda quan ve la nit, obscura :
sentó buido en el cor i no puc dir de qué.

Esguarda aqüestes fulles; avui se les emporta
el vent que amb suau manyaga les gronxolava un jor
Tot el que ve se'n va, com fullaraca morta;
l'amor, la fe, nosaltres, quan ens arribi el torn!

Quan el cor ja no tingui batees, llum la pupilla,
quan de la vida nostra la nit hagi arribat,
el sol mostrará al món sa eterna fac tranquilla,
mes, les illusions d'ara, en qué s'hauran tornat?

Era nit a l'orient. Revolcant-se a sa planta,
I'abim irat clamava, llancant escuma al cel;
a l'infinit seré pujava la complanta
de l'esperít captiu, l'eternal crit rebel...

L'espós resta abatut i la testa enfebrada
sobre el pit de l'esposa reclina feblement,
i oí en el recóndit—oh plenitud sagrada!—
al compás de dos cors, un altre cor batent.

Era l'amor, vencent la secular mentida;
era el fill freturat que un gran amor plasma,
i son cor, oprimit en Tarca de la vida,
glossava amb sos batees : l'amor no morirá!
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En Vos cree, Senyor!

L'adversitat es descadena,
sobre d'un poblé malaurat,
al qual, sofrint, se li fa eterna
la nit de fera tempestat.
El tro retruny i el vent que xiula,
fa paorosa aquella nit,
i en les angoixes d'aquell viure
només se sent un plany i un crit.
Que la tempesta és massa forta,
per a poder-la resistir,
i tothom veu avanzar l'hora,
que mai vinjfués, de sucumbir.
Pero la fe que tot ho aplana,
i dona vida a l'esperit,
ha fet florir coni flor galana,
la calma en mig d'aquell neguit.

i tothom veu el seu desti,
¡ a dins del cor hi ha la fermanca
de despertar a un nou matí.

El sol ja és alt i la tempesta
haurá passat per sempre mes;
que ara florir es veu la ginesta,
molt mes amunt que els esbarzers!

Si quan hi ha fe, tot és possible,
no deíxem mai el nostre anhel;
que si és de Déu i un se'n fa digm
com el manná, vindrá del cel!

J. ARIMON SANTMIQUFL
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Vida, passió i mort
d'Alcibíades

Exercici sobre un lema de ¡'Annand Obinls

Fora d'aquella vegada, no sé si ho sabeu, que Alcibíades mata una
criatura amb un Ford, que en parlaren tots els diaris, en la vida
del Forrellach i Penedés no hi trobaríeu cap cosa extraordinaria :

vint-i-tres anys de viure entre llibres de text oficial, primer el batxillerat,
després la carrera de farmacia —ens descuidávem deis anys de les bece-
roles de primera ensenyan?a — i, entremig, mitja dotzena d'aventures fer-
roviáries, a base d'una noia de Sant Andreu, sense passar de dir-se de
vosté o de comprar quatre capses de pastílles de café amb llet a l'estació
mentre la impaciencia del si no vindrá feia sortir aquella mica de tos-
seta, que surt espontániament en aquests casos.

Alcibíades havia arribat a aquesta edat sense haver tingut própria-
ment vida. Que podria explicar de la seva vida? Els notables que havia
anat col'leccionant? Les vegades que havia estat malalt? Les excursions
que havia fet? I a qui ho explicaría tot aixó, si no trobaria ningú que li
fes gracia. Si volia interessar a quatre amics o coneguts, havia de recor-
rer a la peripecia innocent del Ford i de la criatura, i en el temps que
som, ni aquesta mena d'anécdotes poden aguantar uns minuts d'atenció.
Alcibíades no podia, dones, parlar de la seva vida, i, coneixcnt-s'ho, ha-
vía agafat el costum d'oblidar cada dia mós la manera com havia passat
els anys. Si ais vint-i-tres anys comencava a viure, tenia al davant seu un
vast panorama encara per extasiar-se : la única cosa que li calia era tre-
ballar-lo aquest panorama : era complicar-lo, era trobar la manera, di-
guem-ho ciar, de no ser tan Pau.
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I la manera de no ser tan pastanaga, la trobá Alcibíades amb una
simplicítat encantadora : explotar intimament les seves passions ador-
mides. Eli, es dígué interiorment : tu, ets, al capdavall, un home com
els altres, ets fet de la mateixa pasta. La causa de qué hi hagi tanta dife-
rencia entre tu i ells és que no has sabut explotar-te, de qué no has
posat en activitat totes les teves facultáis. Estaves badant, o dormint,
i t'anaves tornant tou com un pabrás d'aquells tan blancs... És qüestió
d'espavilar-se, de víure, d'ésser mes fresseta : has d'obrir de bat a bat
Tarca de les teves passions i ofegar-les en el mar revolt del nión sense
pensar qué pot costar-te.

I Alcibíades, amb la íorca que lí donava la maleixa ignorancia de les
realitats de les seves quimeres ingénues, s'inflá sobtadament i volia apro-
fitar qualsevol cosa per cenyir-se una corona aureolada de celebritat.

Pero, entremig d'aquest impetuós recercament de fets extraordinarís,
havia d'entrebancar el seu camí una nosa inesperada ¡ l'amistat nascuda,
no se sap com, amb una noía bruna que, per acabar-ho d'adobar, es deía
Antonia. Alcibíades. després de conéixer Antonia, oblida inconscientment
tot el seu programa : Alcibíades convertí la seva vida en una ombra
d'Antónia. Quan els tráfecs materials quotidians deixaven pensar-li d'al-
tres coses, Antonia li prenia el temps i l'anava burxant, burxant, fins tor-
turar-li intimament l'existéncia. Alcibíades, al darrera l'Antónia no es
preocupava del canví que dins seu s'anava efectuant. Sense voler revol-
tar les seves passions, elles soles es revoltaven i li feien giravoltar el cer-
vell fins al punt de fer d'Alcibíades un home apassionat. Antonia mateix
n'era inhibida d'aquest transformament : ella a penes si s'adonava deis
fenómens interns que anaven succeint al seu amíc. Rebia Alcibíades a
casa, conversaven de qualsevulla cosa, tocaven el piano a quatre mans,
bevien vi ranci i menjaven quatre pastes, i tot alió que es fa.

Pero Alcibíades cada dia podía contenir-se menys. Sentía un mal-
estar dintre seu i sovint uns éxtasis li feien imperceptible el contacte del
ficar-se el dit al ñas. No sabia ben bé si li agradava Antonia o si li agra-
dava la sensació que experimentava sentint moure's les seves passions.
No sabia si preferir la visió d'aquells tendrums del coll, o aquella mi-
queta de sofriment o d'esgarrifanca cada vegada que a casa seva davant
qualsevol record «d'ella» sentía... No sabia ben bé el qué. Només ho so-
lucionava tot, corrent cada moment que podía a fer mes estret el llígam
amb aquella dona a la qual imaginava com el reflex de la seva propia
vida. Havia arribat a creure que la seva vida era Antonia.

Quan un dia, en ocasíd d'una festa estival, ocorregué un fet que li
tira tot el seu plan per térra. Fou en una festa aigualida d'un cap al tard
d'agost, en uns jardins de casa bona, mentre una música feia dansar un



esbart de joventut. Alcibfades i Antonia bailaren plegats durant tot el
festival. Sentiren la flonjor deis cossos, aprop l'un de 1'altee, i els calgué
arreglar-se els cabells cada vegada que la música parava.

Unes copes de xampany acabaren de donar el to al moment í els dos
amics comencaren a sentir aquella lassitud tan animal de dos quan es
cansen.

Havent arríbat a aquest punt, aviat ja no hauria quedat gran cosa a
fer. Les paraules s'anaven fent difícils — ja no sabien pas qué dir-se — i la
situació era gairebé complicada. Antonia anava a esguerrar-ho tot, i potr
ser sense pensar-s'ho ¡

— Escolti, Alcibíades, per qué no m'explica res?

— Sempre haig de dir-li aixó? És que no s'ap res, per explicar-me?
Digui'm coses.

-Antonia...
-Qué?
—No está bé aquí, al meu costat?
— Sf, per qué m'ho pregunta aixó?
Alcibíades es sentí apurat. Nedava de goig enmig de les seves pas-

sions abrandades i aixó sol el satisfeía. Era en aquell moment comple-
tament feli?. Per qué calia enraonar? Qué calia fer? Quina cosa podia
passar que «ella» fos contenta?... Alcibiades vegé prop seu el pas d'una
altra parella sense sentir tampoc que enraonessin i queda encara mes
meravellat. Qué havia de fer? Senyor, per qué ella li demanava alió? Al-
cibíades, a la fi, tingué la gran pensada. No, ell no havia de parlar, no
sabía qué dir ni en sentía ganes. I acostant-se ben bé a Antonia, li pren-
gué la má i sense mirar-li els ulls hi posa els llavis- La má d'Antónia fou
per Alcibíades exquisidament dolca...

I aleshores gosá aixecar la vista.
Antonia, pero, amb una cara d'enfavada, no sabe sino respondre al

gest d'Alcibíades amb aqüestes paraules :
— Sap qué pensó, ara?
- N o .
— Pensó, i ja fa temps que m'ho fixo, que vosté, ve amb mi, només

que per divertir-se.

La mare d'Alcibíades no podia comprendre qué passava al seu fill ¡ feia
dos mesos que havia perdut la gana, s'havia tornat pell i os i ja feia tres
setmanes que jeía. El metge únicament deia que el veia tan mal i els seus

210 amics no pogueren treure l'aigua clara de les causes d'aquella malaltia.



La veritat era que Alcibíades s'anava acabant. Les ultimes paraules
d'Antónia l'havien colpit i no les podría pair. No podia comprendre com
Antonia s'havia fixat que «ell anava amb ella per divertir-se». Qué deuría
voler dir? I quina interpretado podia donar a aquells mots? Eli, anava
amb ella, per divertir-se, únicament que per divertir-se? Quina tortura,
SenyorI Li havia besat la má — qué podia haver fet sí no?—i ella cregué
que alió ho havia fet per «dívertir-se»?

Alcibíades, a copia de cercar una explicado lógica díntre seu, ana
perdent el món de.vista, les seves passions s'havíen tornat les seves fan-
tasmes, i la seva vida-aquella seva vida que somíava-li comencava a
fer nosa. La seva vida el distreia de veure ciar tot el seu món i mentre la
seva mare era a la cuina fent-li un cataplasme, ell aprofitá l'ocasió per
fer el segon badall. Mes tard, quan la seva mare arriba al Hit, Alcibíades
tenia els ulls immóbils mirant enlaíre : sobtadament es feren dos clotets
a les seves galtes i amb una gran papisa gira la vista, oberta de bat a bat,
fins a trobar els únícs ulls que li feíen companyia : i, poc a poc, com si
els anís glopejant, aboca a la falda de sa mare els darrers mots de la
seva vida: —Si per un si de cas, vegéssiu a l'Antónia, digueu-li, si us plau
mare, que sí, que era veritat alió de qué jo hí anava per divertir-me,
pero, digueu-li que per divertir-me a la meva manera. —I acabat de dir
aixó calla per sempre.

FRANCESC TRABAL

t /
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Tu i jo

Així, ves fent ta via sempre així.
L'esguard trist i el cap cot, com ílor marcida,
sens reparar qué es posa a ton cami,
aens escoltar co qué els sentits et crida.
Indiferent al món segueix ta vida
i sens altra esperanca que la fi.
I si la gent pregunta encuriosida
qué has fet de l'ánima, li pots dir
que un jorn, mea venturos, l'ánima teva
per nostra voluntat s'uni amb la meva
de manera que prest es confongucren

separar-Íes, i abans que fer-se a trossos
juntes varen deixar els nostres cossos.
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Miquel Moratorias,
dibuixant

2l6

No intento pas fer una crítica d'aquests díbuixos, que son senzilla-
ment extraordínaris. Apar de qué seria difícil per mi, considero
que la valor deis mateixos no ndmct p.is una crítica analítica,

secament técnica, sino mes
aviat una predisposada com-
prensió de la seva valor román-
tica, per mi única forca im-
pulsora d'aquesta obra; aixó
no vol pas dir exclusió com-
pleta de la part técnica ja que
és cert hi juga, en determi-
náis casos, el principal paper.

Si bé la seva és l'obra d'un
autodidacte, 1' aspecte que la
mateixa ens ofereix no és pas
el que ens donaría la d'un pri-
mitivista o d'un arcaísta, sincer
o no; pero, en canvi, tampoc
no és la d'un dilettanti desco-
lorit. És ben bé el cas d'un ho-
me de clara inteligencia, de
gran forca intuitiva, que ha vol-
gut fer plástica la seva amor a
la Natura, sens altra iníciació
artística que la seva fina clari-
videncia, i (cosa que ignoro
pero que gairebé asseguraria),
la consulta o visió, tot senzilla-
ment, de revistes d'art, de qual
cosa avui ningú no pot subs-
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traure's, pero la majoria
deis seus dibuixos, efecti-
vament.ens recorda sovínt
la interpretació que del
paisatge fan certs dibui-
xants nórdics.

Aixó no priva, no obs-
tant, que malgrat de con-
rear una técnica tan pro-
pensa al virtuosisme, els
seus dibuixos tinguin una
forca d' e x p r e 5 s i ó com
pocs; en ells fa traspu;ir
la immensa amor, que ha
sentit per aquetles .serra-
lades i peraquelís cimalets
emboirats deis seus esti-
mats Pireneus; fa sentir
intensament com ell ha víst amb
encastades les unes a les altrcs,
cloquer, i, de tot aixó i de les

2/8

guard amorosit un aplec de cases,
sortint del bell mig d'elles un gentil
muntanyes i ¡irbres i boires que ho

volten, n'ha sabut veure i,
demés, traduir, aquest quel-
com intangible que Higa
totes les coses i que és la
llei de la unitat, que fa sem-
blar—en els paisatges —que
les masíes, mes que haver-
k's-hi aixecat, hí hagin nas-
cut i ádhuc hi tinguin arrels,

Demés, m'interessa agrá-
dablement observar d'En
Moratonas com no és recer-
cador de paisatges transcen-
dentals. Aima la simplicitat,
i sembla talment que havia
trobat el secret de l'eloqüén-
cia en les coses senzilles i
hutnils. Dos troncs d'arbre
que s'enfilen serpentejant ele-
gantment, li son prou tema



per a fer-ne un mínúscul di-
buix que atraurá fortament
l'atenció. He dit minúscul
dibuix : vet aquí una cosa
sorprenent, que el menys
entes haurá percebut.

En Moratonas tenia una
ben personal propensió a
miníaturitzar les coses; en
aixó hi podríem trobar certa
relació amb altres coses de
la seva vida; empero les se-

extraordinari de feVnos^bli-
dar el seu tamany, i així en

un dibuix de dos centímetres en quadre ens dona la sensació d'un abím,
d'una grandiositat purament plástica, ben entesa, res de turística ni
teatral. La mateixa técnica de qué es val per interpretar les imatges del
natural; rarament, per no dir mai, ens dona la sensació de cosa raquí-
tica ni trinxada; sempre el seu trac és. encar que petit —molt petit —d'una
saborositat sensual, gruixut i construint sempre les coses amb la caricia
de 1'home que les coneix a fons i les estima.

Del conjunt de la seva obra, se'n desprén, encara, una altra deducció,
ben favorable a la idea que es pugui teñir de l'equilibrada inteligencia
del malaguanyat artista. EU va saber mesurar les seves forces, limitar i

l b l d
del malaguanyat artista. EU va saber mesurar les seves forces, limitar i
equilibrar lo que és idea i lo que és acció. Per aixó no m'estranya, que
tota la seva obra es concretes a aquests dibuixos. Fent-los, satísfeia una
ben declarada necessitat espiritual i aixó li bastava. Tot lo que hagués
estat anar mes enllá de considerar-ho necessitat p

p
de s e r a r h o necessita

faria, tal volta, pensar en un afany d'exhibició
seva sia dit, no feia per ell.
Les mateixes qualítats que ell
tenia teñen les seves obres.

Moltes altres coses podría
dir, certament, d'aquestes
admirables produccions del
nostre singular miniaturista
per poc que forcés l'análisi
davant d'aquestes joguines
dibuixades amb tan d'encert
i clamor,

q g
ment personal,

aixó, que en llaor
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Pero, tampoc cal. La seva obra, tancada i guardada fervorosament en
el que fou son recinte familiar, restará, a través del temps, com lames
preada monjoia d'un esperit subtilment delicat i cuite que es manifesta
solament per ell i pels seus, no amb cap esperit egoísta ni, molt menys,
orgullos, sino com el producte d'un delitament espiritual que resulta
gaiament manífestat i que degué de proporcionar-li veritable goig.

En Miquel Moratonas no pcnsá maí, segurament, fer-ne una exposició
pública ni un producte de venda; amb la publicacíó deis gravats que
exhornen les meves pobres paraules podríem dir, no-res-menys, que
havem sorprés la intimitat casolana de son art i, si hem pogut fer aíxó,

Sia, dones, interpretada la nostra gosadia danalitzadors com lcx
pressió mes pura de l'admiració i del respecte que els dibuíxos d'En Mo-
atonas ens infongueren sempre.

A. VÍI.A AKRUPAT
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Amor un jorn fení cabrioles...

Amor un jorn fent cabrioles
baixá per flors al seu jardi,
i apomellant nards i violes,
per dintre seu, diu que va dir :

—En cap jardi la primavera
com en el meu don tantes flors;
ací, mireu, quina renglera
de pensaments de tots colors!

Allá, mireu, quin bell esclat
de rica clavells de tons encesos!

Cap mes jardi té eixa beutat
ni a cap mes altre Déu ha dat
per cada flor milers de besos.

S'embadalia deis camins
que es perden Iluny, i se'ls mirava
coberts de nards i llessamins
i campanetes de flor blava.

I es contemplava el brollador
i les obagues agradoses,
i reía amb goig de la remor
i el xerroteig de les aloses.

Ai, bell encís, somniat recó,
jardi brodat de llirs i roses!

Infant Amor el pom guarda,

peí corrí01 que dona a l'horta, 221



veure una noia prop la porta,
i un xic en<:a, tímid i bell,
gentil donzell.

Amor va correr faceciós
i li burxava a cau d'orella :
—Ja t'esperava daleróa;
té, bon amic, posa les flors
damunt del pit d'eixa donzella.—

Quan el donzell, de goig embriac,
precipitat l'ordre acomplia,
infant Amor prengué el buirac
i una sageta just feria
aquella dos cors
caient malmés el pom de flora.

Amor va riure i se n'aná
saltara de goig de la sorpresa.
Mai mes—digué—a'apagará
la gran foguera que ara he encesa.

1 s'endinzá pels bells camina
hrodats de nards i III

S. SABATKR OLIVKR
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Les llegendes a la llum
de la Historia

Amagada entre la poética brosta de les llegendes i rondalles, s'hi
percep gairebé sempre la flaire de la floreta d'una veritat históri-
ca amb qué l'ha embolcallada la fecunda fantasía popular. Vegi's,

si no, la llegenda gentílica de les diverses edats per les quals passá la hu-
manitat, de la pedra, bronze i ferro, que la Ciencia ha plenament confir-
mat amb el mateix ordre i nombre com es succeíren... La del Diluvi,
ocorregut, segons la mitología pagana, en el regnat de Deucalíon i Pirra,
el mes virtuós deis homes, al dir deis poetes llatins; cataclisme perfec-
tament controlat per la geología; pero al present, sois ens limitarem a
escatir i esbrinar l'origen i fonament de les llegendes i faules que arreu
del món es conten, motivades per les petjades, tan humanes com
equines, que damunt de les mes dures roques impressionaren personat-
ges célebres i herois populars, i que desgranen en mil caires els mes poé-
tics i interessants. Anem, dones, a esbrinar-ho.

Primerament, cal remarcar que el lloc on principalment floreixen
aitals faules i llegendes és al redós deis dólmens, menhirs, cercles de
pedrés i, principalment, fontanes; i sí bé és veritat, que n'hi ha algu-
nes en qué no hi concorren i no les acompanyen aitals monuments,
és degut a qué foren destruíts pels cristians per tal d'evitar el cuite que
se'ls retia des de la mes Ilunyana antígor. Disposen la llur destrucció
molts Concilis; entre d'altres els de Toledo, deis anys 681 i 682 (l), el
d'Arlés de l'any 454, segons refereixen les Antiquitates Cristianae,
que anatematitza a tots els qui fan llum o de qualsevol altra manera
reten cuite ais arbres, fonts, pedrés, o bé no les destrueixen; i els ma-
teixos anatemes llanca el concili de Tours, l'any 567, que mana ais
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clergues excomuniquin ais qui adorin els arbres, fonts, pedrés, etc., i
igualment s'expressa el de Nantes, l'any 658. L'emperador Carlemany
va donar, l'any 789, a Aíx-la-Chapelle, un decret contra el cuite deis
arbres, pedrés i fontanes, prescrivint la destrucció d'aitals simulacres;
disposicions que evidencien lo fondament arrelat que en el cor del poblé
eslava aquell irracional cuite,

Mes, per irracional que sembli, una cosa té forcosament una causa
i expticació i en el present cas la trobem en la teogonia essencialment
naturista que amarava les reíigions de tots els pobles primitius, perqué
deis fruíts i animáis, que espontániament els oferia Natura vivien i,
habitant contínuament en mig de selves i boscúries, la grandesa i la
majestat deis fenómens naturals que en ella es desenrotllen, els excita'
ven fortament a llur adoració.

Aquell cuite naturista batega en totes les obres deis clássics mes cé-
lebres de l'antigor; podríem citar-los tots, pero sois ens limitarem a flo-
rejar les odes del gran príneep deis lírics romans, el tendré i meliíflue
Horaci, perqué son totes elles un sublim cant a Natura. Així, en l'Oda
del Llibre primer, fa referencia al bosc consagrat a Diana i l'ano-
mena Lucus o Llum, perqué els romans tcnien el costum d'enllume-
nar-lo els jorns festius. En l'Oda xxn del Llibre tercer, consagra a la verge
Diana, guardadora de boscos i jardins, el pí de la seva casa de camp i díu
que l'aspergirá amb sang de porc o senglar, que sacrificará cada any en
sa Uaor¡ en la xxv del mateíx Llibre comenca díent: «¿A quines boscúries
o bé a quines coves m'arravates, oh Bacus, animat d'una nova i celest
inspiració?» I continua: «Plau-me contemplar les boscúries solitáries i
les riberes deis rius on hi dansen en rítmica cadencia les Naíades, nim-
fes deis rius i fontanes, sota la potestat de Bacus, que s'engarlanda la
testa de verds i gemats pámpols....» 1, iinalment, en l'Oda XÍII del Llibre
tere fa al'lusió a la creenca que tenien de l'origen sagrat de les fonts i
rius i que les honora sacriiieant-hi algún cap de bestiar i llancant-hi
floretes, com ho fa Horaci a la fontana Blandúsia, a la qual promet
sacrificar-hi un cabrit, ofrenar-li flors i immortalitzar-la amb els seus
versos. Noti's ací, de pas, el costum existent encara en algunes contrades
nostres de tirar els vianants flors o pedretes en passar per davant d'al-
guna sepultura, creu o pedra Uegendária, que troben en llur camf;í
idéntic costum refereix deis alarbs, el P. Ubac, en la seva obra Viatge
del Sinaí.

Pero, el mes admirable és que les mateixes practiques i costums es
troben en les tribus americanes del Orinoco i Amazones i en general de
tot América, com afirma Arvelo en sa Etnografía Indiana. Per la gran
importancia que teñen, ens plau transcriure aquí les mateíxes seves pa-
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raules. «Els indis no teñen altars; pero hí ha unes grans pedrés en les ri-
bes de rius i camíns, certs llacs i certs arbres, ais quals donen el nom
de Mauaris i els hi teñen gran temor i venerado. I cada vegada, que al-
gún indi passa aprop d'una d'aquestes pedrés o d'aquests arbres, ho fa
amb gran respecte i tira a llur peu una rama verda o bé un grapat de fu-
lles "'.» Es podrien multiplicar les cites per a comprovar lo fondament
amarat de naturísme que estava el cuite primítíu; pero, n'hi ha prou amb
les ja citades per a demostrar-ho.

I si les forces i meravelles terrestres eren objecte de cuite i adorado,
¿qué no foren les celestes, mes corprenedores per la llur grandiositat i
misteri? Es pot dir que no hi havia forca ni fenomen que els homes
no haguessin adorat. Pero, de tots els cuites celestes el que mes fonda-
ment arrelá en els pobles primitius, sens exceptuar-ne ni un, fou el
cuite solar, i sota les mes variades formes corresponents a la diversa in-
fluencia que, en tots els ordres í en tots els éssers, exerceixen les diferen-
cies racials i geográfiques: diversitat que és la que mes interessa al nos-
tre propósit; car la universalitat del cuite solar és cosa ben provada,
perqué ella ens projectará vivida llum sobre multitud de faules, llegen-
des, rondalles, costums i supersticions que, a l'ensems que les poetitzen,
ens demostren quant remot, fort i arrelat és el sediment d'atavisme que
batega en les creences i en el foklore de tots els pobles, que, aíxí com els
planetes giren a l'entorn del sol, perqué d'ell deriven, així, també, és en
el cuite solar on aquelles creences i tot aquell foklore hi troben la mes
cabal i satisfactoria explicado.

Alguns autors antics assenyalen el fet de qué en certes roques i pe-
drés d'algunes contrades s'hi observen impressíons de peus humans i
d'equits; entre altres, Cicero, Pausánies i Herodot, qui, en el Llibre
quart de la seva historia, parla del Peu d'Heracles que hi havia en les
vores del Dniéster. En el segle dotzé, el famós viatger i célebre geógraf
Edris, en descriure la illa de Celan, afirma que dalt d'una muntanya de
la illa hi ha, cisellada en la pedra, una petja humana de setanta colzes de
llarg —la mesura és exagerada —anomenada Peu d'Adam, perqué, segons
els Brahmans, allá hi descendí Adam. D'aquesta mateixa llegenda en
parla Camoens en les Lusiades i les tradicions alarbs refereixen que ai-
tal petjada fou feta per Adam en viure-hi desterrat després del pecat. I el
célebre etnógraf Arvelo afirma que s'observen petges humanes en moltes
roques americanes'2'.

Els neolites i els habitants de la primera edat del bronze gravaren da-
munt les pedrés petges humanes barrejades amb petges de cavall i en

Umvur» de Plcdi húmalos tur rochen.



general d'equits, com les que s'observen en les roques de la vorada del
riu i en l'abim de prop del castell de Ciurana, prop de Cornudella, que
segons la llegenda foren impresses peí corser que cavalcava la reina mo-
ra del castell, qui, abans que fer-se cristiana, resolgué llancar-se al fons
d'aquell paorós abim ¡ pero, ¿qué és co que representen i quina és la llur
finalitat? Primerament, cal remarcar el ltoc on están situades; segona-
ment, la llur manera d'estar construides i orientades ¡ després, les llegen-

mens i menhirs, buidades a la pedra, i aitres positives, en relleu o sim-
plement esgrafiades; sa orientació segueix sempre la direcció del sol,
jamaí cap al nord, i l'época a qué pertanyen és al neolitic i comencos del
bronze; i les faules i llegendes fan totes elles referencia i es relacionen
amb el pas d'herois i el cuite solar; i, finalment, cal remarcar que man-
tés vegades s'hi troben, junts o aprop, amulets o ex-vots solars, represen-
tant cavalls, cignes, rodes i carros solars, que clarament indiquen la llur
relació íntima i un mateíx simbolisme i finalitat.

Com ja hem índicat, els antics tributaren cuite a les fonts í rius, ñas-
cut, per una banda, de no saber explicar l'origen llur i per altra d'obser-
var la fecunditat que donaven a la térra i les virtuts curativeS; l'home
no sabia veure la llur natural explicació i creia ses virtuts i proprietats
oríginades per éssers sobrenaturals i, principalment, relacionant-les,
com veurem després, amb el déu solar, les va dívinitzar. Conegudes bé
prou son les transformacions que en fontanes experimentaren, segons
la mitología pagana, certes nimfes, déus i deesses; com, per exemple, la
d'Aretussa, nimia de la comitiva de Diana, transformada en font; la
de Selino, qui estimant amb passió a Argira, com plores inconsolable
sa desgracia es va quedar sec i, compadida, Venus el transforma
en riu í a Argira en font. La de Juvenca, nimfa favorita de Jupitre,
que fou convertida en font i dona a llurs aigües la virtut de rejovenir ais
qui s'hi banyaven. I la mateixa faula ens conta que Pegas, cavall alat i
diví, féu brollar, d'una cossa, la célebre font d'Hipocrene; í, finalment,
veiem que totes les fonts tenien un esbart de nimfes guardadores i totes
foren divinitzades; d'una manera molt especial les termals amb el nom
del déu Bormo o Borwo, que en bretó significa foc, i sa radical, que és
purament céltica, es transforma rápidament en Bormo perqué els romans
la llatinitzaren afegint-hi les dessinéncies, o, antis, anicus; i aixi resulta-
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reír: Bormo, Bormanus, Bormanicus, precedit del nom Apol"1; lo que
índica que la llur escalfor, a la qual es deu sa proprietat terapéutica, la
consideraven derivada del sol. Corrobora aquesta aferman^a el fet d'ha-
ver-se trobat, en eí fons de llurs aigües, innombrables ex-vots dedicáis
tots ells al déu solar; ja que el sol el consideraven com la font i origen
de tota fecunditat. I es compren que l'home primítíu es preocupes de la
fecunditat deis éssers, perqué, com que havia de viure deis fruits i ani-
máis que espontániament Natura li ofcria, li resultava molt a compte
teñir propicies les forccs misteríoses o divínitzades, que, segons ell, els
produíen.

I aíxí veiem que l'adoració de les divinitats fccundants s'estén i pren
mes volada quan els homes es multipliquen i, per lo mateix, ja no basta-
ven els fruits i la caca que Natura els proporcionava per a la llur ali-
mentació, o sigui al comen9 del neolitic, que és precisament quan s'in-
trodueix en les regions europees el celebre idol de la fecunditat <2>.

Segons Arvelo en el desembocament del riu Parguassa, afluent del
Orinoco, hi ha una enorme pedra, en forma de con truncat, íarcida de
simbolismes solars. Mes no sempre representaven el sol de la mateixa
manera, sino que, devegades, lio feien en forma esquemática, mitjancant
cercles senzílls o concéntríes d'espirals, í encara, mes simple i esquemá-
ticament, per una creu senzilla o bé gamada, anomenada swastika, que
es troba en les cinc parts del món i que a voltes ha estat confosa amb
el distintíu i símbol del cristíanisme quan no és altra cosa que un sím-
bol solar.

Pero com que el sol es movia i la ment infantívola deis homes de Ua-
vors no capia com i, a mes, ignorava la seva forma, entre altres, li atri-
buí la d'un con qual base mirava cap a nosaltres i, també, l'antropo-
mórfica, o sigui d'un ésser huma assentat dalt d'un carro tirat per cavalls.
D'aquestes idees i concepcions teogóniques deriva la divinítzació del ca-
vall amb el nom de Pegas i del cigne o oca amb el nom de Cisne Ligur,
que adoraven molts pobles europeus, sobre tot els hiperboris o nórdics,
que son els qui mes apreciaven, perqué els era mes necessária la forca
fecundan! del sol; i conforme a tot aixó, en la mitología greco-romana el
nom de Cycnus s'aplica a molts d'herois quals aventures es referien i re-
lacionaven amb el cicle helíac. 1 la faula ens diu que condolgut Apol
per la mort de Faetó, un deis seus filis, el convertí en cigne i el col'loca
entre les estrelles i és conegut en la nomenclatura astronómica amb el
nom de Consteliació del Cigne; i corrobora tot aixó el que, segons la

(1) D'aqul deriven els mots, borbolla, borbollar, per Q significar el» fenoniens que acompanya i precedeli a

(2) Dechdtne.-L ' ldol de U íecondile dam le molifique
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mateixa faula, eí Cicnus Ligur, del qual tant ens parlen els poetes clás-
sics, era l'amic de Faetó, el cotxe del carro solar.

Inspirant-se, segurament, en aqüestes concepcíons religioses.els artis-
tes grecs i romans representaren els filis de Faetó amb llurs cascos guer-
rers engarlandats amb plomes de cigne i lo mateix practicaren els ro-
mans i altres pobles, que usaren de les plomes de cigne com amulet o
talismá del déu solar. A aixó es refereix Virgili en l'Eneida quan, parlant
deis descendents deis Ligurs. diu : Cujas otorinae surgunt de vértice
pennaen) •. De qual testa ixen plomes de cigne. 1, segons totes les dades,
eren una mateixa cosa el cigne hiperbori de la mitologia grega i el cigne
Hgur de la mitologia romana; solament hi havia una diferencia i és que,
degut a qué la paraula Ligus en grec significa, a mes de ligur, meliodiós,
d'aquesta confusió nasqué la faula de YAu Fentx, que és el cigne, segons
la qual aquella au era célebre per la dolcesa i melodía deis seus cants(2).

A Escandinávia cisellaven el cigne en els ganivets de pedra, perqué el
sol i el foc eren, entre els Aris, el déu de la medicina; i, conforme a aques-
ta creenca, la mitologia ens diu que Esculapi, déu de la medicina, era fill
d'ApoI, el déu solar; i, com diu la historia de la medicina'3', els seus
deíxebles curaven principalment per mitjá del foc í deis símbols solars,
com era la serp, que, en enroscar-se fácilment, pren la forma circular;
per aquest motiu els artistes greco-romans representaren al déu de la
medicina amb la serpent enroscada en son cap o bé en una vareta, í d'a-
questes antigües creenccs, prové que encara avui entre el poblé s'atri-
bueixin a la pell de serp propríetats curatives i mil i mil supersticions
que no son altra cosa que una reminiscencia deis simbolismes que la
serp representa en el cuite solar14'. Imbu'ít precisament en la creenca que
del sol ens pervé la fecunditat i la vida, Hipócrates, el gran pare de la
medicina, afirma que lo que no guareix el ferro ho guareix el foc i lo que
aquest no guareix és inguarible. Confirma co exposat el fet de qué, entre
el mobiliari trobat en una sepultura d'un sacerdot-metge, segons Deche-
lette, s'hi trobá un exemplar de Conus mediterraneus, que fou un sím-
bol solar, una pell de serp i un parell de ganivets de bronze ornats
amb testes de cavall. I afegeix : l'abundor de vaíxella áurea, que era con-
sagrada al sol, exhornada amb grifos, que eren aus símbols del sol, tro-
bada a Escandinávia, explica la faula deis grifos llegendaris, que a Délos
guardaven al déu solar; pero, poc a poc, i a conseqüéncia de la invasió de
nous idealismes teogónics i conseqüent mutacíó de creenccs i símbolis-

(2| DechelMle.-EI cisne Llgiir,

(3) Míunler.-HlstolM de 1. Medicine depuls ,n origli

(4) Dcchilittt. - U cultt du .olell dan» le> hlpetborct



mes, aquells simbols solars es desnaturalizaren, en desconeixe's arab el
temps la llur significado i finalítat; i encar que els artistes continuaren
utilitzant en llurs obres les testes de cavalls, cignes, oques, grifos, cér-
cols senzílls o concéntrics, espiráis simples, duplicats o en serie, quan, a
l'estil essencialment naturista que informava l'art primitiu, succeí el geo-
métric d'origen egipcíac, ho feren solament com a motiu ornamental
i empesos per la forca de la tradició.

Hem indicat que l'art dit geométric —perqué s'inspirava en motius
trets de la geometría —nasqué a les vores del Nil, apoiant-nos en lo que
Herodot afirma que allí es bressolá aquesta ciencia, perqué els anuals
desbordaments del Nil, esborrant els límits i les fites de les proprietats,
es vegeren els egipcis obligats a senyalar-los i fer-los permanents mit-
jancant punts de referencia o sia per mitjans geométrícs.

Pero deis simbols solars que mes perduraren, el del cigne és el prin-
cipal, car el veiem encara en época romana císellat en els vasos átics
i en les nanses de les sítules sagrades.

En el segle quart, Hecateo d'Abdere ens parla de la illa que ocupaven
els híperboris —es refereíx a Anglaterra —on hi havia un temple de forma
circular; i César afirma'1 que els Germans adoraven el sol, la lluna i el
foc. En la illa de Seeland s'hi trobá un carro solar tirat per un cavall, in-
dicant la finalitat que tenien moltes rodes trobades en la mateixa illa
i en altres llocs; per aixó les fonts termals han donat tan gran contin-
gent d'ex'vots i amulets solars; recordi's la troballa deis célebres vasos
apol'linars de Bangulli, citada per Candi en sa Geografía de Catalunya.
És també digne de remarcar-se que el déu Bormo era anomenat també
candido, que significa ci^ne; així com també la costum que encara s'es'
tila avui en día de cridar a les oques en les nostres pagesíes amb el nom
de dives o diues, co és, deues.

Quant a la cronología d'aquestes petjades s'ha de collocar en el neo-
lític, que és quan s'infiltra la teogonia solar i, com a conseqüéncia, l'ídol-
antropomorfic femení. I peí que respecta a la cronología de les Uegendes
que han nascut al llur redós, cal observar que, fonamentant-se les matei-
xes en la ignorancia, de la seva vera significació i simbolisme s'originaren
i nasqueren ja molt allunyat el neolític i, per lo mateix, son totes elles re-
lativament modernes; co és, no anteriors, les mes antigües, a I'edat del
ferro. Mes, aquí cal fer remarcar que moltes de les Uegendes populars
íetes per herois i éssers misteriosos sobre les petjades, no totes responen
a veres obres d'art fetes per la má de l'home, sino que a voltes es referei-
xen a cavitats naturals o, com es diu cientlficament, jocs de la natura,

II) D . bello iiilHco, 6-JJ.



i, per distingir-les, cal atendré un conjunt de circumstáncies que for-
men el criteri científic de la llur classifícació i determinació, com son :
el lloc on están situades, orientació i forma, que a voltes es redueix a la
silueta, total o parcial. En época mes avanzada es marquen els dits, tots
o sois els pólzers; cal esbrinar. també, el nombre de petjades, a quin peu
es refereixen, si al dret o esquerre, si van barrejades les humanes i equi-
nes, si les acompanyen polidors, netedat de tínies, etc. En algunes roques
s'observen petges d'aus, que el poblé les anomena potes de gall i li han
cridat tant l'atenció, que fins han informal la toponimia deis llocs on es
troben, com el lloc anomenat Pota de Gall de Monistrol; pero, encara
que és verament difícil dictaminar si realment son obres d'art o simple-
ment cavitats naturals o jocs de la natura, fem constar aquest fet per-
qué és cosa ben sabuda, que el gall ha tingut en els pobles antics una
gran sígnificació simbólica relacionada amb el cuite solar. I aíxí llegim
en l'Avesta deis indis, que el cant del gall fa fugir els dimonis, desperta
I'albada i fa deixondir els homes'". I, segons la revista belga Cours de
Liturgie pratique de l'Abadia de St. Andreu de Lophem-les-Bruges en
el notable estudi histórico-artistic que fa deis campanars, en assenyalar
el costum de posar galls en el cim de llurs penells, després de fer cons-
tar que és molt antic i afermar que s'ignora el seu origen, diu : «El gall
és el símbol deis predicadors, qui amb llur paraula vibradora desperten
els pecadors; car el gall amb son cant anuncia que la nit és passada i
que s'apropa I'albada i el jorn que neix. Inspirant-se en aquest simbolis-
me de la divisíó i anunci del temps del cant del gall, devegades se'l veu
com corona alguns rellotges, per exemple el de l'església de St. Marc de
Venexia».

Responent a aquesta significació de deixondiment i d'anunci, els ar-
tistes grecs i romans representaren el mes de gener, que és el que obre la
porta de l'any, per un consol que tira grans d'encens damunt Tara d'un
altar en llaor del déu Jano i un gall al peu de l'altar anunciant la cele-
bracio del sacriíici; el gall, dones, és el nunci del sol i per aixó fou ve-
nerat pels pobles antics'2'. I En Roig, en sa col'lecció de monografies,
ja citada, afirma que el gall de la Uegenda fou un símbol solar. Innom-
brables son les llegendes, que fan referencia a aquesta significació sim-
bólica del gall, i corroboren co anteriorment exposat; pero sois en cíta-
rem les següents : En la serra de Valvanera del poblé d'Aro, a 15 qm. de
Girona hi ha una pedra fita anomenada Sa Pedra Aguda, que s'aixeca
en mig d'una mena d'amfiteatre i que, segons la llegenda, és la pedra
que manca al pont de Girona; les pedrés del qual foren portades de pe-
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dreres molt Uunyanes situades a l'altra banda del mar per unes bruixes,
i diu que, en passar amb gran carrafoll per damunt d'una casa de camp,
es despertá un gall negre deis que amb llurs cants ían desfer les bruixe-
ries, i com al punt cantes amb gran vivesa, s'esvaí tot de sobte l'esbart
d'éssers fantástics deixant caure la pedra, que es clava pregonament a
térra en el bell punt en qué les estrelles senyalen la mitja nit. Del menhir
d'Aguiló sítuat a 4 qm. de Sta. Coloma de Queralt, conta la llegenda
que una bruixa passava volant, fent rodar la filosa, com si no fos mes
que una palla la grossa pedra que duia dessota el brac; en sentir la pri-
mera batallada de mitja nit, hora en qué sol cantar el gall, deixá caure
la pedra, que resta clavada en térra. Lo mateix es conta del menhir, La
Pedra dreta de St. Hilari Sacalm, amb la sola diferencia que e!s quí
portaven la pedra no eren bruixes, sínó dimonis. I d'un mas de prop de
la Font Muixina d'Olot, oirem referir que un jorn, cap al tard, truca un
home la porta demanant acolliment i com la mestressa li negués, li dt-
gué el vianant : Si me'n doneu, sóc capas de segarvos tot d'un día els
vostres camps de blat. S'esqueia el temps de la sega; féu la prova la mu-
11er. i de bell matl s'adrecá sol envers els esplets d'espigues rosses i coll-
tortes, i tal fet tal dit, restaren tots segats i agarberats; mes en retornar
de la feixuga tasca, com s'assentés en un banc de l'entrada s'escaigué, de
sobte, passar un gall negre, que es posa a cantar, i al bell punt aquell
hoste misterios s'esfumá i desaparegué. Innombrables serien les llegen-
des i rondalles per aquest estil, que es podríen referir d'altrcs indrets de
la nostra térra i d'altres llocs en qué el protagonista és un gall. gairebé
sempre de color negre; pero creiem ja suficients els citats per al nostre
objecte, que és demostrar la relació íntima del gall i l'astre del dia. del
qual, com hem dit, ell n'és el símbol anunciador, i a l'ensems fer notar
l'origen de les moltes supersticíons populars en qué h¡ intervé el gall
negre, perqué va vestit del mateix color que la nit durant la qual ell és
l'encarregat d'anunciar el dia o sia l'eixida de l'astre solar.

Ara, amb tots els antecedents que acabem d'exposar, és possible in-
terpretar amb relativa facilitat el simbolisme d'aquelles petjades; dones
com sia que al déu solar se'l representa l'home primitiu en forma
antropomórfica i dalt d'un carro tírat per cavalls en passar per damunt
deis continents, i per animáis aquátics en traspassar els mars, es com-
pren que aquelles petges son o bé representen el pas del déu solar per
damunt de la térra; i com que l'home primitiu observa que el sol era la
fontana de la fecunditat de la natura i les aigües també, relaciona amb-
dues causes juntant-les en la seva adoració. I corrobora aixó el fet de
qué a moltes fonts, les llegendes populars els atribueixen proprietats íe-
cundants, com el de curar a les dames de la xorquía; i Lo notable és que



la mateixa propríetat s'aplica també a les petges humanes, com la de
Spa, a Bélgica, anomenada Peu de St. Remacle, on les dones encara
avui día hi van per a curar-se de l'esterilítat; i la llegenda diu que real-
ment es curen sempre i quan el peu s'ajusti a la Petja de St. Remacle;
cal fer remarcar, pero, que aquella petja és a prop d'una font anomenada
Font del Record, i que, després d'ajustar el peu a la petja, han de beure
de les aigües de la font durant nou dies seguits. D'aqui nasqué la dita :
Trobar sabata per a son peu; per comptes de dir Trobar un bon marit;
costums iguals es practiquen amb el peu de Sta. Radegunda, de Poitiers,
i en el de St. Roe, d'Avrille"1.

De tot co exposat fins aquí cal remarcareis fets següents : 1." La uni-
versalitat de les escultures pediformes, que es troben tant en l'antic com
en el nou món. 2.a La llur situació topográfica fixada per circumstáncies
especiáis, que ens indiquen clarament la llur significacíó i finalitat. Les
veiem sempre situades al peu de l'aigua, font, riu o llac o bé en les al-
tures, on s'hi donava el cuite deis astres; perqué les altures son les que
están mes aprop del sol, el mes gran, per l'home prehistóríc, i el mes im-
posant de tots ells; i a voltes hi reposava en son pas pels continents;
i segonament les aigües, perqué elles son l'altra habitació del sol on s'hi
escondeix cada dia quan sen va cap a la posta. El cel i l'aigua son,
dones, les dues patries o habitacions del sol; el cel durant el dia i l'aigua
durant la nit. De manera, que el déu-sol era el mateix déu de les fonts
i la font era fecundant i guaría de la xorquia perqué, segons les mes an-
tigües creences, el sol cada dia en pondre's es banyava en les aigües de
l'Oceá i reapareixia 1'endemá matf amb novella forca i vigoria perqué
s'havía banyat i adormít en les aigües fecundants deis mars durant tota
la nit. I inspirats amb aquesta creenca, els egipcis, segons refereix Plu-
tarclih, representaren al déu Horus, personificació del sol ixent, amb la
figura d'un infant, que neix entre mig del capoll de Lotus, liliácea aquá-
tica, que sura damunt de les aigües tranquil-Jes. Finalment, s'ha de fer
notar que aquest cicle de símbolismes de la teogonia solar s'estén durant
tot el neolitic i fins ben entrada l'edat del bronze, com es dedueix de la
contextura de les escultures pediculars, i ateses les circumstáncies que
les acompanyen; pero, a mida que l'home va anar evolucíonant s'íntro-
duiren nous idealismes teogónics i, conseqüentment, varíació de prac-
tiques i símbolismes religiosos i la humanitat es va trobar ja molt llu-
nyana de l'execució d'aquelles escultures, es desvirtúa i falsejá la llur
finalitat i, mes tard, fins la significació, atribuint a elles i a les fontanes,
amb les quals están íntimament relacionades, proprietats i atribucions
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molt diferentes de les que tenien de bon principi, com la de predir 1'ave-
nir i descobrir ais perjurs si en tirar-hí daus o pedretes en el corrent de
llurs aigües n'arrastrava un nombre determinat. I aixi la historia diu que
Tiberi, en dirigiese a combatre envers l'lllyria, es para a consultar a la
font d'Apon, on mes tard féu construir Neró una piscina de pedrés pre-
cioses, per a assegurar-se del resultat de la campanya que anava a era-
prendre.

Ais comentos de l'Edat del ferro fou, com ja hem dit, quan s'iniciaren
a teixir-se al voltant d'aquells senyals de motivació desconeguda i a florír'
hi al seu redós una muníó de llegendes, tradícions i supersticions que
formen i constitueixen una de les parts mes belles i interessants del folk-
lore de totes les nacions d'arreu del món i que, de tal manera shan gra-
vat en la pensa i cor de tots els estaments socials, que moltes de les ma-
nifestacions artístiques d'avui dia, no son altra cosa que símbois solars
corresponents a creences, que goixaren en els temps mes llunyans de la
prehistoria i que es perden en mig de la boirina de la infancia de la hu-
manitat, a l'ensems que ens demostren quant gros i important és el se-
diment d'atavisme, que adhue al present, informa els pobles; i que aque-
lles llegendes, costums, rondalles i supersticions sois teñen cabal expli-
cació en el perfecte coneixement d'aquelles teogonies pretérites. I aixf a
la seva llum es compren el sentit del costum següent : en el poblé d'Ai-
guafreda de Dalt, a mitja hora cap al nord de Prats de Llucanés i a cosa
d'un quart de la casa de pagés anomenada El Grau, hi ha un menhir,
conegut amb el nom de Pedra dreta, on cada any, des de temps imrne-
morial, hi van els nois i noies de Prats, el dissabte anterior al dia
de Rams, a collir l'espígol que per allí creix, i deis manadets que en
fan, dibuixen un cercle al voltant del menhir i a son entorn hi bailen un
contrapás. ¿És aquest costum, pregunta Auléstia, en sa Historia de Cata-
lunya, el llunyá record d'una cerimónia gentílica?...

Alguns simbolismes í practiques de la religió cristiana son com un
llunyá record de la teogonia solar; pero acomodades, no cal dir-ho, a la
fe de Crist; i, per fonamentar aquesta aürmació amb els fets, citarem el
que diuen les Antiquitates Cristianae, copiant-ho de St. Jeroni : «Re-
nunciem a aquell (el dimoni) que habita en l'occident, simbol de les te-
nebres, i fitant vers l'orient prometem al Sol de Justicia, Jesucrist, que
el servirem tota la vida»; i la professio de fe, que precedía al baptisme es
feia amb les mans juntes, els ulls girats al cel i de cara a orient. I en la
construcció de les esglésies es procurava que la porta principal dongués
a sol-ixent; de manera que, com que llavors el sacerdot celebrava el Sant
Sacrifici de cara al poblé ho feia vers l'orient; i quan l'església no hi era
orientada, llavors la porta, que mirava a llevant s'exornava de tal forma
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que passava a ser la principal. I aixi com en el naixement espiritual el
neófit es gírava cap a sortida de sol, la mateixa posició volia que tingues
son eos en la sepultura, com es pot comprovar en les sepultures ober-
tes en les roques al redós de les esglésies, qual costum s'estilá fins al
segle xii.

En les danses i balls populars mes antics sempre hi predomina el
cercle, com passa en la nostra sardana i la bolanguera, que, en descriu-
re-la l'Aureli Capmany, afirma que la seva estructura essencialment sim-
plicista, testifica que aquest ballet és d'origen primitiu o molt antic.
I perqué es vegi que en aquesta interpretado no anem sois, ens plau in-
dicar aquí que a balls similars deis indis americans, Arvelo efs atribueíx
categóricament un simbolisme solar. «L'indi, diu, és enemic, per siste-
ma, de les innovacions; la seva música, lo propri que els seus balls, son
els mateixos que usaven els seus avant-passats, molts segles abans del
descobriment d'America. El ball anomenat el carrizo —desconeixem al
present el nom primitiu —que s'estilá entre tots els indis del centre i sur
d'Améríca, es reconeix que simbolitza d'una manera ben clara el movi-
ment del sol i deis planetes. He seguit atentament aquesta dansa i m'ha
meravellat la precisió i exactitud del símbol solar; els músics, en nombre
de tres, representen al sol, lluna i estrelles; el girar de la rodona, ara en-
vers la dreta o bé cap a l'esquerra, i la diferencia de sons, alegres i vius
al comenc i melangiosos i suaus al final, de les gaites, simbolitzen Tei-
xida i posta del sol...» Les llurs chumares o cases les construeixen de
forma rodona; i en posar-se a menjar els individus que composen la tri-
bu ho fan en forma de cercle : les dones en formen un i els homes un
altre; quan el cacic fa declaració, que diríem oficial, que un deis mem-
bres de la tribu ja ha ingressat a l'edat de la pubertat o bé quan un d'ells
mor, en totes les cerimónies que es fan amb aquell motíu hi predomina
el cercle. 1 acaba dient Arvelo : «Observi's I'important paper que sempre
fa el cercle en tots els actes de la raca autóctona americana i no es dub-
tará que aquella forma tan universal i tan repetida no es filia de la ca-
sualitat sino que respón a creences fondament arrelades en totes les tri-
bus del contínent americá...» I lo mateix podríem dir de moltes practi-
ques, simbols i costums que arreu del món s'estílen; i referint-nos par-
ticularment a les petjades observades en les roques sítuades en altures,
prop de fonts i en general de corrents d'aigua i en les lloses deis dól-
mens, menhirs, etc., quan son no simples jocs de la natura, sino obra-
des per la ma de l'home, se les hi ha d'atribuir, evidentment, un origen
solar, que si fins ara ha restat ignot és degut a qué aquelles creences i
aquell cuite es perderen ja fa milers d'anys; i fou llavors quan el poblé,
que desconeixia son origen i finalitat o simbolisme, els assigna una ex-





plicació i un origen, que no era el verítable, fent-les derivar del pas d'he-
rois, personatges, o bé de sants, entrada ja l'época cristiana, enriquint-
les l'ardenta imaginado popular amb el brilíant i enlluernador ropatge
d'un orientalisme exhuberant i llegendari. Així ho ha fet amb les dues
petges que hi ha a prop de l'Església de St. Míquel de Puy (Alt Loire),
que vulgarment son conc^udes amb el nom de Salt de la Donzella,
perqué, segons la ¡legenda, foren impreses per una donzella que salta des
de dalt d'un puig que hi ha al costat de l'església per a testimoniar jurí-
dicament la seva virginítat; mes, com portada peí vent de la vanagloria
repetís l'experiment per tres vegades, a la tercera resta morta en aquell
mateix lloc. Noti's, de pas. la semblanca per no dir identitat amb la nos-
tra Negenda del Salt del Sastre. És que tal volta en temps passats hi ha-
via en aquell lloc algunes petjades, que donaren origen a la llegenda í
que al present han desaparegut? Diem aixó perqué, a mes de co que
hem dit del Salt de la Donzella, a Montvernir de Savoia hi han unes pet-
ges humanes gravades en la roca, que han donat nom al lloc conegut
per Pas del Salt. Tornant a co que déiem, el poblé ha atribuit a Jesu-
crist unes petges que hi ha a Poitiers, anomenades Pas de Jesucrist. de
Déu o de Sta. Radegunda, que, segons la tradició, foren impreses pels
peus de Crist, quan descendí a visitar a Sta. Radegunda, mentre feia
oració en sa celia. I, a St. Quirze Safaja, ens referí el malaguanyat P. Ro-
dés que hi ha una roca esberlada, que la llegenda popular diu que fou
partida en dos trossos d'un cop d'espasa del cabdill cartaginés Aníbal
perqué li barrava el pas en adrecar-se amb son exércit a combatre
els romans i que és coneguda amb el nom de Pas d'Aníbal. És molí
probable que dongués origen a aquesta llegenda i a altres de símilars al-
guna petja humana, que amb el temps desaparegué, com ha succeft amb
altres, que la historia ens diu que existien i que foren destruides pels fe-
nómens de l'erossió natural o bé, com ja hem dit, per a evitar el cuite
que se'ls donava; car la forca de la tradició pagana era tanta, respecte
d'aquest punt, que, segons Migne en el seu «Dictionaire des Concíles de
la France», en l'article pieds, el sínode d'Auxerre, celebrat l'any 585, es
veié obligat a condemnar el costum paga de col'locar en els encreua-
ments deis camins escultures de peus humans fetes de fusta, com amu-
lets, talismans o ex-vots. 1 en el Congrés d'arqueologia i prehistoria de
Stokolm, any 1864, M. Guimet afirma que avui día encara s'estila molt
a l'orient el costum de cisellar petges humanes damunt una pedra sa-
grada.

Moltes d'altres dades es podrien citar, pero creiem ja suficients per
al nostre objecte les referides, que no és altre que assenyalar ais qui ve-
rament senten l'ideal de 1'excursionisme i del folklore un tema encara no



mana; equivaldría a parar-nos en el eos i en la materia sens endinsar-n
en el santuari de l'ánima i de l'esperit; sería, en una paraula, la muti
ció de l'Art. És per aixó que conceptuó l'Art com l'amic fidel i el gen
inseparable de la prehistoria i de la historia.

PEHE RIMBLAS, SCH. P.
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A la font de la Salut

Sota el marge i la bardissa
de la font de la Salut,

sens traüt.

Som donats a la natura
i al brunzir de l'oraijol
i sentírn goig í freiura

sota el sol.

Una má tota feinera
ens serveix el berenar
i la joia es reverbera

mes enea-

Silenciosament, la tarda
f'uig manyaga i vaciHant
i una mica de basarda

va deixant.

I I'amic mira la lluna
que s'enfila lentament

fils d'argent.

I«» paraula esdevé clara
a l'inici de la nit
i el record plaent amara

l'esperit.

Dins de l'hora fugitiva
hi ha la gracia d'un moment
.que cap cosa la fa esquiva

Quan la gleva s'ha fet bruna,
mon amic amb goig somriu
perqué dalt del cel la lluna

també riu.

RAMÓN RIBERA



PEDRO

Aquesta página és la fita de l'Almanac,
la marca de la victoria i el senyal del
repbs. Per arribar-hi — benhauraís — no
ens ha mancat l'esforc ni la voluntat
que ens han dut aquell guanu de per-
feccionament que a la primera aparició
delíem i que encara delim en un futur
insaciable de les mes purés seis. Aliens
al temps i a la utilitat, l'Almanac surt
a deshora, pero s'endevina que nos-
altres fem servir l'excusa del calendan
per a donar un llibre anual a Sabadell,
com un enamorat fa el present d'una
rosa a la seca enamorada per a fer-la
missatgera del seu amor. I si al normal
i quotidia treball som donats, i d'ell ens
és grat d'aprofitar-ne els ¡leures en el
deport de les arts, penseu tots, com sois
una fervorosa Voluntat ha fet possíble

la nova sortida d'aquest llibre.



EL PRESENT

SEOON ALMANAC DE LES ARTS

PUBLICAT A LA CIUTAT DE SABADELT,

HA ESTAT IMPRES

I RELL1GAT

EN ELS OBRADORS ESTABLERTS

PER JOAN SALI.ENT

EN LA PRÓPRIA CIUTAT

HAVENT QUEDAT ENLLESTIT

EL DÍA TRENTA DEL MES DE JUNY

DE L'ANY

MIL-NOUCENTS VINT-I-CINC

ELS CiRAVATS

HAN ESTAT KETS PER LA

N. COLI. SAL1ETI

DE



íes.


