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ristics d* aquest pintor. La seva sola comíemplació ens ne donará una idea més acabada que tot quant se'n pugui dir.
Els mes interessants de la época italiana
son la Purificació del Templé* (1) i la Curació del cego. Tenen P aspecte totalment venecià, com casi tots els que pintà en son
primer temps, havent-se atribuií alguns d4
ells a pintors venecians. De cada hu dels
dos esmentats ne feu varies repliques amb
poques variants, i totes usant de la forma
apaissada que més tart abandona per a no
rependre mai més.
Es notable una réplica de la Purificació,
la de Beruete, en la que comensa ja a manifestar-se la personalitat del Greco, sobre tot
en la figura de Crist, plena de magestat obtinguda menyspreuant els canons del Renaixement i donant a les figures importants
tais proporcions i expressió que criden P
atenció en vers elles. Aquest cuadro es el
primer espanyol i podria haver-lo pintat als
darrers temps d* Italia o als primers d* Espanya. Fa uns sis anys que es a Londres.
Es també d* aquesta época un Sant Jeroni*, molt allargat, que fou tingut fins fa poc
per un retrat del Cardenal Quiroga; sent de
notar aquesta particularitat que 'ns diu fins
a quin extrem el Greco no's valia d* efectes
teatrals per a caracíerisar els seus personatjes, sinó que 's preocupava de P expressió
humanitzada i real en tot lo possible.
U Assumpció de la Verge*, pintada per a
l'altar de Sto. Domingo el Antiguo, es ja de
la época espanyola, encara que mostra
gran influencia veneciana en la composició
i'l colorit; es de gran importancia per la seva execució malgrat no revelar encara l'originalitat del pintor. Les altres teles pintades
per a '1 mateix altar, S. Joan Baptista* i
S. Joan Evangelista*, acusan ja l'influencia
del paisatje castellà, i 'Is tipos nerviosos i
secs en elles representats ens mostren un
perfecte estudi anatómic de les figures.
L' Expoli de Crist*: sembla que '1 Cabildo de la Catedral, després d' haver vist 1'
Assumpta de Sto. Domingo, endevinà çn
el Greco un bon pintor i P hi encarregà la
pintura d' aquest passatje de la Passió, que
pintà simultàniament amb els altres cuadros de Sto. Domingo.
Per alguns P Expoli es el moment culminant de la producció del Greco. El color i
la técnica son de tradició veneciana, que
mai oblidarà del tot aquest pintor, però la
composició i efecte dramàtic de les figures,
acusen la potent personalitat de Theotocopuli.
El Crist es admirable; es molt humà, com
humana es la escena representada, però
malgrat això la seva figura 's' destaca de
totes i 'I seu rostre resplandeix divinitat per
tot. La ma que te al pit es un prodigi d' execució i bon gust. S' ha dit si '1 soldat que
a la dreta de Jesús vesteix una armadura
del segle XVI, era '1 retrat del propi pintor.
D' aquest cuadro, que 'n feu varies rèpliques casi iguals, ne diu Justi, que es /<la
pintura més original del segle XVI a Espanya», «que cap la sobrepuja en inspiració
genial, en riquesa i atractiu del color, en
plenitut de carácter, moviment intensiu,
contrastos violents, vida plástica, encant
del clar obscur que vibra a través de llums
xispejants, vigorosos accents personals i
intuïció melancólica del aconteixement».
Hi hagué desavinences entre '1 Cabildo i
1 pintor en la tassa del cuadro. Se nomenaren tassadors per abdues parts, que no
conseguiren avenir-se, puig, ademes de no
voler pagar el preu, el Cabildo volia que 's
traguessin 3 o 4 caps de damunt del de
Crist perquè 'I desautoritzaven, i també les
Santes dones que en aquest pas se trobaven ad longe, i no prop com les posà '1
pintor. L' arbitre inapelable que nomenaren
declarà que '1 cuadro val tal cantitat «que
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per Id miseria del temps ningú voldria pagaria», i falla que 's paguin 3500 rs., encarregant als teòlegs la resolució de les qüestions teològiques. El Greco tarda a donar
la seva conformitat, i 'Is canonges, temorosos de que '1 Greco s' en vagi de Toledo
amb el cuadro i una cantitat rebuda, volen
obligar-lo a que porti la pintura a l'esglesia
i alli P acabi; el pintor se resisteix; el batlle
P amenassa amb empresonar-lo, i per fi entrega'l cuadro acabat i se sotmet a esmenar
lo que vulguin, per més que no s' esmenà,
lo que deien, no se sap per que.
El Greco no quedà malament am bel Cabildo, puig ell mateix es qui feu el marc per
a aquest cuadro, conservant-se algún fragment fora del lloc ont fou destinat.
(Seguirá)
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Aquesta «determinació» fou presa pel
«Centre general de venedors de porc, de
Barcelona,» en reunió celebrada conjuntament amb alguns fabricants d' embutits.
Jo, tement això, donava el crit d' alerta la
setmana passada, íoí oblidaní
oblidant que 'Is venedors de carn de porc i embutits, d' aqui
Valls, fan cada istiu íambé lo que ara volen
fer a Barcelona!
*

Blh <!els propietaris, els propietaris futurs.
Comprenent aquest problema transcendentalissim per a 'I progrés nacional i prosperitat i tranquilitaí'de les famílies dels propietaris agrícols, Irj Diputació barcelonina
fonda Y Escola Superior d' Agricultura, aon
s' hi dona una moderna i fonda ensenyança
tècnica per a formar bons enginyers agrícols.
Que ho meditin els nostres propielaris.
4

*
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Llegeixo que 1 nostre Sr. Arquebisbe ha
enviat a tots els rectors i regenta de parròquies de Y Àrxídiócessis un llibre que tracta
del amor als aucells i als arbres, recomenant-los al ensemps que curin molí de practicar tant belles encenyances i fer nàixer
aquell amor entre els llurs feligresos.
També llegeixo que al curs vinent, en el
nostre Seminari, ademes de la cáíedres de
Literatura Catalana i de Drel Català, s'inaugurarà una d' Agricultura.
Nosaltres ens en congratulem. Nostra
clerecia es excel·lent per son carácter auster
i dignissim, tant que sens dupte es superior
a la d'altres regions i pobles, però—i que se
'm perdoni I4 atreviment de dir-ho, car es
amb bona intenció—però li manca P orientació, la tendencia, malgrat ne senti I' impuls del bon desiíg i vocació, cap a camins
d'una forta intervenció social.
Aquesta orientació, quant aquelles càtedres hagin dat llur fruit, será un fet, i allavors
amb el caràcter enèrgic, I4 unció cristiana i I'
orientació apresa en els estudis, nostra cleracía remourà montanyes i realitzarà obres
de gran profit social.
Fulgent

*

La Pedagogia—com toies
totes les laboracions
de la culíura
cultura i I' esperií—pren
esperit—pren una foría
forta i
segura volada a Catalunya. Ja no son una
minoria de pedagocs modernistes (!) els qui
¡Com anyoro ciutat estimada trovar me
clamen i propugnen per a la dignificació
novament a tos braços carinyosos, mai
del magisteri,, per 1' higiene i alegría
alegria de les
pròdigs d4 abraçar a tos fills amb crisolat
escoles i la depuració amb criteri científic amor. Tu estrenys fortament a qui t' estima
dels mètodes i procediments d*
d' educació, besant febrosa la testa dels qui no t'obliden
sinó que es quasi íoí el magisíeri caíala el i bonament canten tes belleses i grandeses.
qui comença a laborar de manera sabia,
Unes breus hores restaré a la teva falda,
ámórósá i entussiasta.
mateix que quant la marona va veure-hi per
Dilluns vinent, dia 27, s' inaugurará, en primera vegada la claror del Sol magestuós
els locals del Concell d' Investigació Peda- besant el camp inmens.
gògica, I' Escola d*
d' Istiu per a orientar als
A traves del meu romiatge, després de
mestres pels moderns i científics viaranys vuit anys de no veure 'í, jo ving anhelos de
de la Pedagogia.
posar mos peus a la tevò terra i mirar amb
Això verament faltava, car 1' ensenyança ulls d'infant, la rònega i vella caseta on
oficial dels mestres es deficienííssima en nasqueren els meus avis.
aquest sentit, i era natural que fos el moviaquesí
iQuin día per a mi diumenget Sentir la
ment cultural del catalanisme, íant
lant ben dolça sensació que asperona I' esprit daorientaí en vies de realiízació pel gran Praí vant el recort de tants grats recorts inesbode la Riba, qui senyalés aquesía orieníació rrables!
i comencés aquesía gran i bella obra.
Passaré pel casal on visqué la mare dels
Nostre compaírici, el graq pedagoc Eladi meus fills, i me semblará que llurs murs
Nósíre
Homs, donará dues conferencies, una el dia centúries, som pedres d'un sumptuós palau
de I' inauguració sobre «El dibuix direcía- imaginari.
mení d' obgectes a les Escoles de Primera
ment
|Oh, esmeragda preuable del mai prou
i Segona Ensenyança i d' Arts i Oficis» i I' lloat camp tarragoní!.... Jo anhelo amb tota
altra, el dia 22 d' Agost, sobre «Un progra- la meva ánima trovarme prop de iú,convenma d' Ensenyança elemental de les arts be- çudissim que 'I teu cor i la teva noblesa-de
lles i industrials»
ciutat quieta i serena, val mil vegades mes
$ <
que la me;a que 'n te mitg milió d' ànimes i
Ara que som a 1' istiu, temps de vacances a penes se 4n trovan per lo escases que
per a'ls estudiants, i que es quan més preo- van ...
cupades están moltes families, pensaní qui(Com trigarà diumenge! |Com trigarà per
na carrera donarán als fills, seria oportú re- n mi!...
produir I' f-íicle que sobre 1' Escola SupeEmili Graells Castells
rior d' Mgriculiura, de Barcelona, patrocinada per la Diputació, va publicar PATRIA I'
istiu passat.
Però solament diré jo avui, que, gràcies a
Deu hi ha la bona tendencia a donarcarreres
Sr. Director de PATRIA.—Present
tècniques als fills. Avans íoí era esíudiar
Molt Sr. nostre: Li agrairem I4 amabilitat
per advocaí els fills dels propieíaris, i molts
d' ells acabaven la carrera i no exercien i, d' insertar en lo setmanari de sa digne dicom tampoc tenien
íenien amor a les terres i a la recció les adjuntes quartilles per lo que li
vida del camp, o be 's rebeníaven
rebentaven I' hisenda donem anticipades mercès sos affsims.
o anaven vegeíant,
vegetaní, donáis a la política caL' equip C. S. Hispània.
ciquista.
Lo President, Josep M.a Oliva,
(1) Els asteriscs indiquen les projeccions pre
Avui convenen grans íécnics
tècnics en íoís els
sentades, mercès a V exquisida amabilitcit delí
Lo Secretari, Josep M.a Ballarí.
ordres, i sobreíoí en I' Agriculíura, i aquests
Srs. Cossio i Beruete que 4m facilitaren les diapo
sitives.
íécnics agrícols deuen ser principalment
principalmení els
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A LA TERRA DELS MEUS AMORS

REMITIT

Als cronistes de la secció de
Sport de,"La Crónica de Valls"
i de "La Veritat"
Lo team Hispània protesta enèrgicament
de la forma apasionada i parcial com han
vingut publicant ressenyes de les festes del
Sport; encara que ho disculpa per la manca de suficients elements de judici que haurian de tenir lots els vers cronistes, i que en
el cas present per desgracia vostès no posseeixen ni molí menys.
Per a exercir lo càrrec de cronista s* ha
de rendir tribuí a la justicia i a la veritat,
malgrat vostès formin part d' un team contrari al nostre.
Ja n' hi ha prou en que aquest atragui al
camp un públic predisposat a favor seu, i
tingui uns REFERES que formin parí de
la colla.
Lo voler, després, desvirtuar los fets amb
informacions tendencioses, indica una falta
de formalitat i unes grans ganes de donarse bombos, ja que no sanes intencions d'
exercitar-se en lo Sport.
Desde les primeres partides ja venim notant aquesta falta, a excepció d' una síemana que per íenir lo team contrari una derrota aparatosa callaren los cronistes com a
morts.
De toí això no 'n fèiem cas perqué coneixíem qui ho feia : i qui fa lo que poí
no está obligat a més. Empro no podem
deixar passar sense una ferma protesta la
ressenya de lo succeií en I' últim partit.
Som els primers en confesar que no estiguérem a I' altura d' altres vegades, però
tenim també de fer constar que si tinguérem
falíes es per haver-les apreses d' alguns
jugadors del team contrari. Al queixar-nos
nosaltres, en 1' última partida de la seva falta de formalitat obtinguérem per resposta
«que feien lo que 'Is hi donava la gana, sense faltar al reglament» i aixis ho cumpliren
ja que no 's pararen en medis per a conseguir goal darrera goal, però els càlculs els
els hi resultaren fallats ja que resultaren dos
a dos, i per això s' han molesíaí, i vostès
sos il·lustres cronistes volen enganyar a la
gent amb falses ressenyes, i tenen la despreocupació de publicar escrits compleíament fantàstics, amb I' innoble propòsit de
perjudicar a nosaltres.
No volem pas, íenir a ma reporíers qu'
ens alabin continuamení, però si tenim dret
a exigir que en les informacions sobre festes de Sports no s' amagui la veritat en
profií de ceris elemenís.
L'equip C. S. Hispània

AJUNTAMENT
Sessió del dia de 23 Juliol
Presideix l'Alcalde Sr. Avellá, assisteixen
10 regidors.
S' aprova 1' acta de la sessió anterior i
previa lectura de 1' ordre del dia s* entra en
lo despatx ordinari:
Se dona compte d' una comunició del diputat a Corts per Tarragona D. Antoni de
Veciana, en la que remercia la felicitació de
nostra corporació Municipal, referent a P
actuació per ell realitzada amb motiu del cobro del Contingent provincial. S' acorda
quedar enterats.
Passa a informe de la Comissió d' Hisenda una comunicació dels recaudadors
de Guarderia Rural, en la que demanan se
'Is hi aprovi la liquidació del segon semestre de 1913. a fi de poguer liquidar el primer semestre del actual any.
Comunicació del recaudador de Consums
en la que indueix una relació dels que han
satisfet el Ir. i 2n. trimestre del present any
i la que demana s' imposi el primer grau d'
apremi al morosos.
Intervenen sobre el particular varis se-

