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Les Arts i les Lletres

EXPOSICIONS

R AU!R, A.1IB LA TRADI-

ELA 3IE,SICA CATAI A~'jjrA~
Acabat el relat del veredlcte

recoñis pela poetas 1 pisa<islas els

premia corresponents, el senyor

Joan Amsde, catcdrát!c de la Uni-

versitat de Montpeñer, Adjunt fo.

rá, Uegl el dlscurs de grhcies, pie
de fervor patribtic. que fou llar-

gament ovaclonat. Seguidament

l'Alcalde dona yer acabada la

PSSIS.

DESPRKS DK LA FKSTA

Acabada ls Peste, la Reina. amb

KLS ALTRKS FRK<SIIS CRDINA

RIS
Tradihonahnent el phmer dlu.

menge de maig és Is diada asse-

nyalsda per a la celebració de ]a

Pasta deis Jocs Plorals Una vegs-

da ceda sny, Cstslunya, fent coin-

<ddir ls fests amb la vhiguda de Ia

primavera, homenatja púbñcament

la 88va Posaba Els Jocs P!ora!s,

s dcsgrai d'haver ja acoinplert !a

sevs funhó d'altrs temps, estrlc.

tament patrlbtma, perduren avui

moguts per la forts de la tradició.

Ah!r, primer dlumenge de malg,

Es desclogué la Plica d'SAltars

vora e! cami». poesia guanyadora
de l'Englantina En fou també gua-

nyador Felip Graugé, qui passh a

Uogir la tot seguit. L'Englantina
— que els nostres lectora troba-

ran igualment al ñnal d'aques<a

ressenya
— és un recuñ dc poesies

llriques, sobre temes del Montseny.

que aconsegulren emocionar tot se-

també una alta torre.... <lue fa pnc

s'ha esfonrlrsa Aquesia és l'iuii<a

al!usió poiitica del n<vii disclirs.

Pa prop d'un segle que treba!Iem a

construir ia patria. Uns bl bsn

pOSat llure riqueSCS. <iltreS Jur tre. ~
bah: <l<ii lil apoitii peritea di<rea

lcs bibliques padres anguhkr com ~
les 'del ten<pie dc, eruia!em, qui r

niaons qui gavetas de morte." qci
'

fsng i torra. Ja baviem coincn- ~
Cat la coberia: la bandera bana-

da onejava enlairc foncnt el seu
'

or i grana en hannonia smb ei .

b)au del cel. L'ampla volta gran-
:

diosa era tot just feta; el cindri era r

al seu Uoc. Hi ha qui ha de:apun-
'

talat el cindri que tot ho aguanta- ~

l'abundancia <l'obres prrsentades i

¡de la Proxlmitat ". oua forcosa-

ment han d'ésser vistes. Pero ca-

da una de les tales és un joc de

colore bcllissün. La natura hi és ~
vivent en les tales de Josep Veu-

toss. A remarcar aqucx. saluda-1
ble retorn a la natura, deis nos.

tres pintora. Es le<e<n trenca-

cohs. Es molt més fáhi reeixir cn

l'arbitrariecat de la forma. Ouc no

fugir dei periñ iotogriiic davsn<,

la natura. I per aixó, molts pln-

brea arbivs de veri'ar, rlue respo-

nen al q<ir ión per ls figura 'I

per la fornis. Porcir pinta amb

una pklcta densv dc color sota

tons mcs aviar apagan Es una

Uum continguda qii" u<ui<da les

seves tcles i inxa amb e!i grlsos

deis ce!Sigas i deis oir!ecics. Es

aquest ro de !s scse pa!Sra. el mcs

impressioncnr, de la pintura de

Forcaii

de la reina de la fasta, entrant

Puig Perrsn)
1, Salvador Percsrnau, acomyanyat

lau de la llfüslca catalana.—<Foto
LI poeta guanyador de la Flor Natura

a la sala del Pa

l'alcalde de Earcelona 1 el posta

premiat, anaren a la Mercó a dei-

xar ei ram, segons tradihó En-

guany, perú, el yoeta premlat, ofre-

nh la meitat del pomell s la Ver-

se patrona ds Barcelona l l'sltrs

meitat fou delxads damunt la tom.

ba de Francesc Mahh.

Sopar deis Jocs

A l'Hoiel Ritz, es celebrh a les

nou de 18. nlt, el soysr deis Jocs

Plorals. ID assistiren una hn-

quantena de comensaia sots la

presidencia del poeta premias 1

la Reina. i deis membrcs del Ju-

rat. Ultra aquests, recordem els

noms de Eoada. Soler, Damenec.

Costa i Dóu, M. Garrig<C Domá-

nec Ferramon, Prancesc Mateu, J.

Gussc, Vilsrusu. Llongueres.

Gransós, Roig i Mop, Cabot, Re-

vira, M, Navarro, M. Cam!I Gcts,

eicátera.

L'hyat, rnoli: ben servit, trsns-

corrsgué molt
'

animadisslm A

l'hora de le postras, els postes

yremists llegiren composiclons
inhñtes. Salvador Perárnau, 'Fo.

llp Gnuiyés, mossén Navarro, mos.

sán Gels, Damónec Perramon, Ssl-

éor, Llongueres, mossen Garriga,
Joan M. Gussc, etc., feren honor

a la festa de la poesoa, coronant.

la amb les mostrea. de llur inspl-
raci6.

L'acre acsbh a qusrts de dotas.

gult per la seva delicadma 1 fres.

cor. Acabada la lectura, la secre-

<hria Uegi els noms deis postes gua-

nyadors dcl primer accéssit que re-

sulta ésser mossen P"re Vcrda-

guer.

El Guanvador de la Srlola d'Cr

i d'Argent fou mossán Carnil Geis,

per la seva poesia «El meu Dl-

vendres Sants. L'autor va llegir-

la i va saber donar encara més de

releu al beñ Pomna. Va guanyar

l'accássit el poeta scnyor Jaume

VUS

dones, el Palau de la Música Ca-

talana, aplegava la mateixa gerna-

ci6, svuida d'escoltar els postas, que

bs erist aplcgaiit s través deis

anys. D'ansva a celebrar ls. Peste

de lú35, setenta-eetena de la restau-

ració deis Jocs.
va: 18 volta, s'ha esquerdat, !. ainb

cstrópit. ha caigut. Els horneé que

preten!en posar-!l el rúmbell no

s'entenien.

Avul parlo enmig de ruinei. La

bandera sagrada encara és enlai-

re. Sembla veure-s'h! un estrip per

on ei blau del cel es filtra. La

nostra torre no té, yerb, la male-

diccio de Déu. Els qiu !'acsbaven

han caigut, mes els c¡ui la carmcn-

caren lk mOlts snys. Son al pcu de

yobrm cal emprendre altra ie„kda

is, fe!ña amb més braó, amb «mós
serenitat. Els fonamenrs sór. fo."ts.

els nuirs no sqmn mogut: els ha

cndurit una mena de bencdrcció,

cls enforteix l'klba de l'ideal.

Jo evui hc volgut recordar\os

una paré amagada úe l'edifici, mia

paré que no es mira en pasisrhi,
enñucrnats per les l'scsdes més vis-

toses. cquan l'obra s'eeqiserda bom

mira els fonaments; i aquests, obra

vostra, hornee d'art l homcs de

mcncia, són encara 81 més sobó.ii

LASPECTK DEL PALAU
Conde, per l'Aiuntcmeut; voguer 1

Come'., docror Boix. Pcr '!a Csixa de

Pensions: Sale,„,,per Ia V!lla de Sa-

Iut LA!ianra; C. Vcnturs per les

Cooperativas: Farré l vuig, il

Conseh Superior de !a Cooperació ;

Culiña i Colá conseñer. municipa's
de Barcelona: Mon i Solh, de !a

Caixa, de Pena.'ons; Mil!en, Grau.

Vandehós. CrOmi i C!IVa. dlreC<iua

de la Fedcraci6.

Durinc l'acte rcmrh gran entii-

siasm.e i ais yosrres pronunciaren

breus parlamenis els senyors Van-

deñós, president dc!a Comisa<ó or

ganltnkdora, i Vllardcbó, pres!den!
d' la Comissió orgsnltzadora, i Vi

lardebó, presldem de 18 Federacio,
e! dual agra'. Ols yres:nts Uur ss-

sistencia a yacte i despres dexa!.

Oar l'esperit muuialista. acabó amb

les yaraules; <F!ns l'any vlnerti>.

El Pslau va omplir-se de gom a

gom, molt sbans de l'hora anun-

hada per a comenqar la fea!a

Poc després de lcs hcs de la tar-

da, al Palau de la Mfislca no hi

cabls n! una anima més. L'estra-

da estava adornada amb flora i

cl setlsl destinat s la Reina. vol-

tat d'emplee domassos amb la bán-

dera catalana. Per tota la sala s'es-

tania un buñici impacient, que no

va apagar<e fina que no va apa-

r8xcr ls comitiva presidencial.
Eran prop de les qustre.

Obhen la marxa dos macere de

fs Generañtat I municipals de ga-

!s. Formaven, desyrós la comitiva,

yalcalde de Barcelona senyor pie

I Pon. Seguien els conseñers se.

nyors Huguet, Sedó, Duran i Ven-

tosa I Escales El senyor Josep M.

Pi i Sunyer, secretarl de!'Ajunta-

ment El recror de ls Universltat

senyor Josey Mur. Reyresentant del

Elsbe doctor Caries Csrd6. Reprc
sentsnts de l'Acsdámia de Bones

Lletres. el senyor Masrlera per la

de Ciónhes I Árts, Santiago Gubern

Pel Tribunal de Cassacló, Col! 1

Rodés pel Cogegi d'Advocats, Ter-

rades per l'Acadómia de Medicina,

Rensrt pel Circol Aiéhtic de Sant

Lluc. Casadas I Gnunatxes pe! Cen.

tre Excursionista de Cstalunys,
doctor Forneñs yel Casal del Mer-

lle, MÍ<fuel i planes per FAcadC
mis Esyanyols, Conslstori de!s

Jocs Plorsls. Cos d'Adjunta I d'al-

tres IEustres yersonslltats

PRKSfIS KXTRAOEDINARIS

Fou guanyadcr del preml extraor-

dinari Guillem Colorn, de Mañor-

ca, que va venir a rccoñir-lo per-

sonalment de mana dc la Reina

de la Pasta. Mossón Anton Navano

vs gusnyar cl premi Dolors Mou-

scrdh amb la seva poesia «La fira

deis pessebres», poema que fou lle-

glt pel poeta Joan Macis Guasch.

El Premi Conceyci6 Rabell va gua-

nyar-lo el Ubre admirable de Ma-

r!h Msnent: r<L'ombra» I la copa

srtlst!ca el nostre sniic Toinhs

Roig i Llop amb la seva prosa SEls

records que m'enduricns. Sis dsha-

rar<e desert el Frcmi Prancesc

Cambó per a teatre hlstbrlc

El prerui Pastenrath, fou atar-

gst sl IUbre saqueils Bsrcelonss,

de Josqulm de Nadal

L. OLER, dentista

Rbla. Estudia. Il. I.er - Tel !SSSS

Una gran ovacló coroná les dar

rcrcs paraules.

VIOLA D'OR

I D'ARGENT

Al pcu de la presidcnc:a lri barra

esposada la uiaqueta del monumenr,

clue els sords-muts mutualist :s de-

diquen a ñurs redemptors F"a Fere

pones de León lizas a lsééi i Joan

Pau Bonet <!570.1833!. se"ons deis

18 dedicatbria que acompanyava la

maqueta.

A dos quarrs 'e cinc . i,bh a'ues-

ta fasta ran s!mpática.

ENGLANTINA D'OR

(fragmente)

Altars vora el camí

fDe Is tsrrsj

EL SANT CRIST DEL PEDRO

FLOR NATURAL

Mimosa, Ror de febrer
(Grcc ff d'or esl!j

El leu Divendres

Sant
hñmosa, flor de febrer,
borrlssol d'or de caiulls,

que arribar quan l'ametller

sllenclosament s'esfulls.

Com cifra Psrsifs!
S'CEDE L'ACTE

DISCURS DEL PRKSIDENT

I MEMORIA

<que sigui a<luest el meu Divendres

[Sant :

<lue mori l'borne veh aquests
itarda

i neixi l'borne nou que va engen-

idrant

el jat de la tenebra l la basarda

Ben sol i vern, com uns flor sa!-

[vatge.
el temps us ha deixat vora el cami.

Crist camperc, la vostra tosca

[imatge
de tsn martirltsada fs sofrlr.

Mmosa, flor de febrer,

d'un groc de nola me!alta,

que saya que el bon temps que ve

no t'ha de besar ls Salta.

EI senyor Plc f Pon, des de la

presldóncis, obh la pests.

Seguldsment, e! Senyor Pulg i

Cadafalc, entre xardorosos sylsudl-
ments llegi el seu admirable d!s-

curs de President del Consistorl,

del qus! donem una recensi6 més

avslá

IA secrethhs, eenyoreta Marls

Lrm Morales, llegi ls membrla. Péu

uns breu exposihó de ls tasca del

Jurat, no pss masas ylsners, t féu

uns nreus comentarls sls trebags

prenústs, remsrcant, amb un agut
sentlt critic, les quaútats de ca-

dsscún. Dedlch un record sls cata-

lana ñlustres ñnats des deis dsr-

rers Jocs. En acabar fou molt

aylaudids yer la concurrbnhs.

(gCiehrbnTu que tens el golg lntem.

que et puja per d!ns ls soez

.I el Usvi ii de l'hivern

per tes brsnques !'esbadocs.

Dintre la cayeñets solithria

de! vell Pedró. que d'aura s'ha

fvesclt

dslt d'aquests cima escoltéu la

fpreghria
deis ecos que hi ressonen dla i nit.

Trómula llum de Monument

les violetcs fan al marge.

lif'esperava la vida penitent
amb penjarelies de hureh i serlaTu que mires el voltant

I, yergue no et trobis sola,

contemples com va esclatant

alguna «ue altrs viola.

Mhnoss, tu que presume

d'hsver estat la flor primera
i d'aguan!A enlaire els Uums

que encengué la Candelera.

Tu que en les nits hlvernals

C,'estires i et desdeUtes

per havé els estela més alta,

que se't tomen flora petites.

I, a vo!tes, has somnist,

vo!tada de bolres blanquee,

que portes ls immensitat

penglm penjsm per les branques.

Estarrufa un poc el cor

tu que ets flor estarcnfsds,

dient que l'hivern sqra moré

amb la dsnera gebrada.

I digue'ns que eb bes del sol

que les branques t'estremis

sc t'ha tornst bcrrisso!

florlt de tanta alegrla.

Avui fine el sñmci té un soroh

de matraques I coree i vslla fusta.

El xaragah ha contingut el broll

i tots cosa s'ha Carnet adusta.

Deis torna de Ies neus de la mun-

[tsnys
l'esquerys ferotg!s us escomet.

1 msl csy llsmp no ha foradat

Il'entranya
del vostre Cos, acostumat sl fred.

Caigut adés de! pedesta!
on el meu jo m'enclmbellavs,
avui sóc, com un sltre Farsifal

esclsu dc l'horá esclava.
Un turoneü us fs d'asyre Cs!vsrl;
us heu fet vell. guaitant la lin-

fmensltatl

el liquen us brodava un ñ sudsri

per a vestir ls santa nuditat.

De l'aspar!t s'ensenyori al cadarn:
verde fent l'adolorit trajeote
com enlleit i arrossegant la esm

sota la pols d'una fcscor suspecta.

LA PI OR NATURAL I LA REINA

Eeguidament es deshogueren les

páques que contenien ele noms

deis guanyadors. Deshosa la de Is

flor natural, correspongué a! dls-

tlnglt poeta senyor Salvador persr-

nau. El poeta Prenhat pujh a cer

csr el ram del yreml, entre els

xardorosos aplaudiments de la ccn-

currbncls.

Tot seguit, acomyanyat d'una co-

mlssló formada pela senyors Va-

llés l Pujals, Josep M. Pi i Su-

nyer, Josn Arús l els capa de ce-

rimonla! senyors Ribé i Rubi, el

Poeta aná a cercar la Reina de !a

Pasta, <lue syaregué yoc després,
de! seu brat, entre els sylaudlments
deis asslstents.

Un núvol de fotbgrsfs impresa!o.

nsren les yrimeres plaques.
Ls Reina — senyora Coll de Pe-

rarnsu — segué al serial d'honor,

I el Presldent del Conslstorh senyor

Pulg I Cadafslc, va prohsmsr-la
Reina dc ls peste deis Jccs Florals

de 1836, essent aplaudida cntuslhs-

tlcsment.

Salvador Perarnsu, un cop fet el

sñen<ú, llegi la poesls distlnglda
amb el primer prenu, poesls clue

portri pcr tftol: 8M!mosa, flor de

febrers, que e!s nostres lectora tm.
'

bsrsu, a part, en aqucsts mateixa

ressenya, Acabada )a lectura, del

poema, que fou molt sylaudÍt, la

secrefáha 8enyorets Macis Lus Mo.

sales dcsr!ogué les phques deis ae-

cám!84 deis qus!s resulth gusnya-
dor el yoets Pehy Graugés I Csm.

El Poeta psssh a rscohlr

!a <Estlncló-de mana de la Reina.

Es vostre altar tota la serrslsda;
teniu per gran retaule tot el csmy;

a lhors que perleja la rosada,

cada berza com un ciri eneén el

[flam.

Lcs llágr!mes de Kundri Inútil-

[<i<el<r,

vaig esPcrsr d<es I dice

per un cami de cendra i de i,ur-

fment
les esperava, i nomós tu ven!es...

Escolfi lcr ve<i

ho fof el món

n<nh un nou

ATWATE R

KS!VT. Pn

ques vcslvules

sen<sn <sra el

fo i fldellt<ss

he so de mol ~

fes anterior-

mont.

Eóu perfumst de flaires camperoles
que vénen a endolcir vostre dolor;

l'aire de mare us du yoms de violes

ei foc d'estlu els clavells de pastor.

Ch tu quo fas un foc de yhome

fveh
i l'borne nou engendres...!
Per un cami clue puja de gaircñ.
no t'esperava, Sant Dlvendres.

I com un vol de.campanea gemades.
sovlnt sentlu l'alegre repicar
de yesqueüelg sonor de les remedes

que vénen s prop vostre a nasturar.

Mimosa, flnor de gel
i besada tebions

d'un sol de color de mel

que les brsnques t'acsrona,

Encomsna'ns la flnor

de 18 teva polldess
tu que, essent flor de fredor,
ets calla I flama encesa.

Tarda de fines tremalors,

I
quin marteU és aquest que cau I

MARE DE DEU DE LA TOSCA

Mate de Déu de ls'Tosca,
us esteu dlntre l'altar

de vos<es españa fosca

entre Fina i bsrdlsssr.

'd!da que s'strevla 'a plantar jar.
<Uns i a fer' cistehs en yaire. com

la biblica torre de Baba!, inacaba-
ds no ycr Impericia dih seas ar-

quitectcs. slnó perquó els boinas.

Cem S'eadesé eñCara asul, S mi<la

obra no saberan enrendre's.»

I Fulg l Cadafalc acaba e! Sso

dlscurs amb aquest oarágraf:
aNossltres entre tole postes pro

.ssdors, hornee d'Inspiració. honres

d'eatudi, hornee politlcs, bosticm

!rabia
cls hsus mix adormits de vells

[dolors

en aquesta hora cue jo sác .Ian

[feble? Sensjhf l!tar

1 selecrivifcsf

Dnensentcc-

Mimosa, flor de febrcr,

que veus amb l'ánima efxuta
sosa la flor d'emetñer

una smetña diminuta.

En aquesta hora que no tó jaient,
quan vine lassat d'inútil acrobacia
a les tenles del cor I al pensa-

fment,
entre anchas dc dubte I dc fal-

lááchs

El soroll d'una cascada

anima el recó deserc,

ls vostra vall clrcumdsda

de grenys de racs Lde verd.

dna ~

I em tcns acl, com un romeu,

Divendres Sant. a fer-ie compa-

[nyla,
prbfug de Dcu i cercador de Déu:

js sc que tu em serhs el mñlor

fguls.

I et marcelxes yoc a poc

cn veure que el mero s'acosta"

i se't fon el calor groo

com es fon l'or de la Posta.
ATwATKR KENT
RAD/O

AUTO

ELECTRICIDAD
Df PUTACIC ess

BARCELONA

Us abriga un flotó d'albas,
smb tremolara de cr!SISÓ;
U8 xliiieii Esntes I Es!ves

els merlots del xsragslL

Al Uuny delxava la ciutat
—una i diversa OOm un poliedre I—
l aqueña cotedrs! que he somniat
tslment un gran Gr~n-un-Déu

[dc pcdr<s

ContemPleu smb ulls de mare

el Nadaló de rulls dor,

traspua s ls vostrs cara a

el goig que ten!u al cor.

áñmoss. ñor de febrer,,

que tens tan curia ls vida

que, en pensó en el mes que ve,

I'esfulles esporuguida.

aguan el vostre altar fulgura
de la Posta que somrlu,

de fors 8stsnt s'sñgura
el doié posat que teniu.

Amb pena el sendero valg enfl-

fiant: ltrozo e! cami tot bonyegut de

(nosce.

Em donaseis la má.. Dlvendres

[Sant,
tu que entre cel I terra r'inter-

Posrn... I

Mossán CAMIL GEID, j

Es masas gros squest Creocnsin

!Dgu

per uns fe masas perita,
Ja en tindrás Prou. em dic. cor

fmeu,
amb un olncur recó d'silguna er

inúts.

Des del Secó sohtarl

estile<i sl vlure plaent,
escolhuic l'ct8rii rossrl

del cascsdefg del torrent

Si ens esfullessls del cor

l'hivern de gebre i bolrina,

d'entre les ñors del record,
'

ióreá la ñor més divina.

Us brñln la cabellera

I Ia seria de! 88stit;
el vostre Infsnt s'sirecsra

a la grsii rosa dcl IilhSalvador PERARNAU. Pclly GRAUG<tg

ELS JOGS FLORALS D

I.A POE'TIC,A FESTA ES VA CEI.FBRA

CIOML BRILLAi'jsTOR) AL PALAU D

E BARCELO'té!A'

DISCURS DEL PRESIDENT DEL CONSIS-

TORI D'ENGUANY SENYOR PUK

I CADAFALC

La manca d'aspa!

,l'admirable discuta presi-

dencial del senyor puig i Cadaiaic:

Heus.ne acl una recenssiói

eLa vida te una ñ que comen<a I
iuub arca trlcmfols. Kls bonors ~
plouen sobre les res<es r:albas i se!a-

parar. el cos corbat abans de re-

tornar a la terra. La precede<x Ia

teniporada deis !ud!c!s ir,flexibles i

di "s. Hom és vfctima de lei revi.

sious de.valnr, rep cls pcdallsssss
deis motños cencats,! cau craniuai

d'eñ l'efimera noveiat quc arnba

en la darrera revisteta d'svnng wu.

da. Després comenca el por!oáe na.

ciilc: ledat aparta dc. Ui Uu:is:

hom entre de mies en misa a !a

v!d snmcirtá rle Ia rrñess. I atans i

d'arribar al eran niisteri hom yas- j
ia pela bonors Tae es rendeiaen als

vcils,

.Jo regracio els Jocs Plorah dcl

que em fan avúi. Vo porto. en ve-

nir Squi, la testa coronarla deis

Poiz del poeta, nl conro c,ra a

obra srthñca cap p!nerc Iñcrsri:

sola m'!ia estar concedit ei do dcs. ~
criure eii prosa Planera els mcu-

pensaments cieniifim, i en altre

temps, cap cslenc, eu prnm escal-

fada, els meus peiissinenrs Drñtim.
Tomat borne d'esr;udi. mudo,t el

desoiúenal en home dc metode, cls

meus itols sctuals sr!n la mvcr.a

de 18 insplració sobtada 1 nmsn-

tánia: el ralg ndraeler ue Ui<m nO

ha baixst sobre meu sinó d sprcs

de maldar en l'estudi rccorrent la

nostrs terra J les altres terres d'Ra-

mpa a la recerca de l'smma ekrmi-

tada deis valla monumenre, Les me.

ves paraules dcsentonaricn entre

vosaltrcs si no tingueisslu el seniit

integral de l'obra cn que tots tre-

ballem. que.no es la literatim, iii

yart, ni !a hóncla, sin6 l obra gran-

diosa de .refer Catalunya.s
E!' senyor Pulg I Cadafalc Parla

de l'admirable esforr del catalani ame

pcr a,reconstruir !a páhfa mfcn.

drada, per mis!a dc la reconstruc-

oió de !a Dengue i de I srt. I efe-

ge!x :

SNO us parlará, dones, l'hom. po-

lltlc, si<<ó l'historia<lo<' de l'art o

l'arquebleg amb !a scr'a prosa di<ck

i seca, sl voleu eixarreidh, bimiil-

ment. malglrbadament, c! aquest as.

yecte concret de Ia lic<.mtura ssi-

dáctlca. No us menaré al beñ mif,
del jardf d'Acadcmos, slnó ais re-

coas on es crien els arbres fnni".rs

Í lcs ve<di<res.il

,. Parla renmediatament de !a lite-

Satura henóffica I fa. un aprofuii-
dit I.complet;resum de la tasca

reá liiaád a.a favch dc la Uengua pela
hornea de hánha de ratalunyc:

cL'obra cicniifica -diu — amb

aqueet Uorg exerclcá ha forlst la

llengua catalana de lo cHrcia i

n'ha fet l'elna vigorosa i dúctil i la

llengua hs encsrrilat el pensément,

Escrlvint en ls yrbpla llengua l'o-

bra hetifica ba fet un progres cs-

traonñnsri. Les nostres nbres s6n

més ben. estructurades que abans,

metodlques, compsrables a les fran-

ceses, que ens fan de mestre l <le

gula i són SSSUtzades amb index

i aeversment controlades.

No hem prcs Per model les obres

sanee index i sanee notes. deis que
es mofava Cenrautes, deis erudita

castellana, sovint sanas mátode. fina

qusn les crea la podemsa memali-

tat de Mcnéndez Pelayo; no I.em

pies yer mcdel les glosase de la

pscudofilosofia de Madrid, ni la me.

na de mfstics nebnlosa deis seus

pensadora, ni llur Introspechó eter-

na; slnó la Uumlnoss prosa d'Fmi.
le Msle o la prccisió de Choisy. o

la claredat austera de Charles

Diehl. Amem les reslitats, el rao.

nsment ciar l estela l el loear, res.

confiats, en les coses ciehifques. Ia

llega del Eenyor abans de creurc.»

I després afegeix:
8Jo no puc parlar vos, és hsr. de

totec les ciónhes. Els hornea de

l'Instltut d'Estudh Catalana no po.
dem dir, com eh de !'Institut de

Prensa, que entre tots ho sabem

totl Perú sf que iii'ós Placiit d!<'-
vos sanee modáitia que estarla con.

tent de saber bóiuna io!a cosa. En

squesa que.més nq<e. estad!R, en

ls nostrs stqultectura románica,
s'ha esdevingut aquest feti lcs rui-
nas de l'esglesla cempernl, nrns.

des d'arcuaclons, han yerdut cl nils-

teri, i. amb ell, la poesla románti-
ca ploranera. En csnvl sabem el

que.tenen del tener. el qus ban
heretat deis romana, i el que han

'sdquirlt d'enñh del msr, de Lom-
bsrdla, d'equeU lloc on va morir

yfiuyeh, la hutat de Ravenna, i e]
que arriba s Rsvenna d'aquell ne-

bulós Crlent: nebulós per lcs bol-
res baixes deis rlus planers que U-
núten i Inunden ls Ifessopoiámia,
nebulós tambó pele.veis oue els se-

gles interposen entre uo..altres i la
m!Kenhhs sntiguitat. Les nostres es.

glesioles rurals són un "rflex tarda
de ia primera arquitectura que Ia
humanitat bsstf ; arquitectura n rble
de yslaus I temples, a uitectum ar-

A la Sala Busqueis xyosa ac- j tors, a través de Uurr ernanercs»

iuslment Josep ven<osa Acluesr r de puirer visions «pcrsonals» dc

pi\itOr ha fet la SeVa irresentaC<ó . !a natura, nc denOien Smó S<m-

al públir. desprcs de v!n<!mine�'.plemcnt una pobresa de procedi-

snys dc cultivar el seu srt en l'i. j menr„gis painúges de Jnsep Ven.

solamenr, voiuntari. Els seus pal l rosa són pwsaii;m exi:tenis. pes-

satges tenen cois una gran llum ', inca a travói de Ia sintcni men-

La pinzsñada hi és !orca i sota

el gru!x de la ¡kiniura boni
'

.A la matelxa Sala. esposa ele

descobreix una finesa de percep.
i

icus dininxos Esteve sicence.

cions. yo<ser el con!Oni apareix ¡ Forcar ha presentat : la pins-

una mies mónoton. La ps,leta del ; cotcca ss telas. Un jc. de crlsos

pintar cambia no renovar-se ea ,'ier, smb la ticnica propia del mes-

la diversitat del paisaixe. [ <ra De to:es, sobria<ir< la vint-!-

Es simplemcnt e'ect, aixb dc l una. «Canip Parnás». Estnictura

porfecta. Dibmx be!Iim m deis ar-

Diada Mutualista i Tribut a la Vellesa

Ahir al mati. organltzada per la

Pcdersció de societars dc socorsos I
Mutua de Cstalunya, fou celebrada

a! Gran Frica 18 Diada Mutuali <a

1 Tribut a la Vegesa, a la qual
assisti molt de pfiblic.

La fea<a. que comenta a les deu

del mati, es desenvoluph sota el

programa següent:

El quadro ariistlc de la Fenya

Cors d'Cr. Interpreta la divertida

comedia cn tres acres, dc ñIaurice

Hennequin, trsducció cct.!ana dc

Josn Vila i Fag6s, SLes deliciei de

la Uars. que va p!aura :uolt a'. pú-
blic <E!s interprete senyoretes id.T.
Monte! i M. vi!k, scnvora c. Frars

i els senyors Lluis Amar Camno-

ves, Carboneñ, Prats. Marsal l Bo-

net, for n molt aplauditi pcr la

jusiesa d'inteayretac16 de l'obra.

Segu.danrent.!e nena d orrze anys

Hermfni Mar!n, interpre',h algu-
nes danses i fou ovacir ada.

Finalmen!, 18, tiple senvoreta

Emilia Espa..o! i el tenor Pasqusl
Alberó lnterpretaren diversas peces

! foren aplaudits yei p kúic.

A un rluart de tres comenqh l'ac-

ta del lliurament als velleis i ve-

lletes psnsinnats. d : is llibretss vi-

ialicies, deiprés d'un breu parla-
ment del siresident de la Fedcració.

Els premie foren els segúenis:

PENSICNS MCRAGAS

1. Ramon CUÓ 1 Súris, Vs, Ger-

mandat Lliurc.

2. Pare Rimbau I Homs, '16, No-

va Praternitat Gracienca.

3. Teresa Brufau i Gasó, '15, El

bpsrtre del Gblgota.
4. Roser Balsciart I Tomhs, '15.

Nostra Dona del Pss d : la Santa

Espina
5. Joan Sabaté 1 Pagés, Ss, Je-

sús Nstesrú

PENSICsNS PKDERACIC

S. Jaume picarfn 1 UberrA SS.

Nostra Dona deis Angels i Sant

Roc.

7. Jossp Caldas 1 Gr!ve, 80. Ger-

mandad de Sant Pelegrf.
S. Gaieth Josn Mahmso, 'IS,S.rt

Antonl de Padua d'Hostafrarics.

9. Joan Casta Slmon, 15. Ger.

iiiaiidsi Moiitscrrat,

10. Rossend penedhs 1 Estevc,'ls,
Societat de Socorsos Mutua dc

Sorda Muts.

Il Erasme Jaumejusn ! Mont-

serrst, SS, Sant Pare Apbsto'., de

Sane.

12. Josep Roger i Torcer, IS.

Sant Antoni Abat, Cotxers de Esr-

celona,

!3. Jaume Bioscs I Kalat, 85, Je-

sús Cruciflcst, de Sane.

14, Josep Dsrbra i Coma, 82. El

rPogres Mstaroni, de bfar."
'

15. Jacinta Masergas I Easedas.

'ló, .Nosira Dona de Lurdes.

íé. Fmncesc Roiq!Doudngo, SS.

Associahó hiutral «La . ualtatn,de
Valle.

IS, Rafael Porastó i Cudm :. Sá

Gennandat Leiamendi.

!S. Macis S!socia i Drsgiics. So,

Immaculada,Concepci/i dc Nostm

Dona.

!.9 Josep Enric 1 Musscns, Sl.

Ssnt Mus,

IS. Esteve Elies i Roca, '1, Nova

Germandat Earcelonina.

A les res de 18 tacha es cslebrá

al Resraurant patria el banquet de

confrarernltat mutualista, al qual
asslshmn uns quatremenis comen-

8918.

Ccuparen !a presldbncia, junt
amb el senyor Siilsrdetri, president
de la Fedencló de Eohetats de So-

corsos Mutua de,Catalunya. els se-

nrors Colomines Masaras. en repre.
sentació de la Generahtai; Amador
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