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En P. Rouquette, escriptor provençal i provença·
Iista, en una seva versió francesa, comentada, de
l'orientació literària de MONITOR, ha escrit que,
d'ésser viu, Joaquim Folguera en seria un adherent.
El senyor Rouquette amb aquest comentari ens permet de referir-nos a aquell qui fou iHustre company
l;lostre, per a considerar-lo, no únicament com a un
simpatitzant o adherent a les nostres opinions literàries, ans com a qui h¡lUria esdevingut un . dels
més bells factors, per ventura el cabdal de MONITOR,
de la qual gaseta eU n'havia previst l'aparició i sota
la memòria del qual n'és encoratjada l'activitat.
El pla polític de MONITOR i les vastes perspectives
que se'n deriven, haurien obtingut possiblement de
Joaquim Folguera una aprovació els límits normals
de la qual no haurien estat restificats sinó per la
:força de les dades originals que el seu enginy hauria
ofert amb bella empenta estimuladora. El nostre
homenatge a Joaquim Folguera, el retrat del qual
presideix la cambra on MONITOR aplega els seus collaboradors, el fem públic reconeixent que totes les
deficiències de direcció inte1-1ectual i política del
nostre pensament són degudes a la malaurada absència del company traspassat.
Des del primer número d'aquesta gaseta, que da~
líem per a fer una referència al pensamente polític
de Joaquim Folguera, segons havíem desprès de les
converses que amb ell sosteníem. Un excessiu pudor
ens havia impedit de refèrir-nos-hi; però l'avinentesa d'ésser un escriptor aliè al nostre conviure
casolà qui tot endevinant el pensamente paraHel l'hagi fet públic, ens dóna ardidesa per a fer algunes
remarques entorn d'aquesta direcció coincident.

PolÍtiea Naeional
Hi ha per a nosaltres - MONITOR s'hi ha referit
amb insistència-una política nacional que difereix
de la política nacionalista que els nostres representants a les Corts centrals propugnen intermitentment. Aquesta política nacional és a la que precisament Joaquim Folguera es referia quan arran de
la mort d'En Prat de la Riba escriví que Catalunya
repetia la maniobra política de la Casa d'Aragó, en
1465, amb la diferència que la política' de Ferran V
no nasqué d'una vocació imperial catalana impulsada amb la idea motriu de Catalunya sinó que hom
volgué consolidar l'unió peninsular a base del predomini ètnic de Castella. No calen, al nostre entendre, comentaris per a trobar similitud entre
aquesta política nacional i la de MONITOR: ¿ No n'és
per ventnra la idea central?
Cal observar que l'actuació del nostre partit líder
ha alternat verament entre dues polítiques: la nacio!
nalista i la nacional. Però així com la política nacionalista reduïd~ a les çampanyes patriòtiques pel nostre país i a l'estructuració penosa de la Mancomunitat, correspon en equivalència més o menys 111tensa a la realitzada fins avui; la política nacional,
en canvi, ha estat gairebé sempre general, això és
d'intervenció confosa. amb la de les faccions centralistes d'un valor únicament personal, com fa notar més avall Josep Carbonell en la seva política
peninsular. És a dir, que allò que hauria d'ésser una
.
nacional catalana esdevé comunament una
política nacional "espanyola" que d'exceptuar-se els
beneficis immediats obtinguts pels nostres cabdills del
comerç i de la indústria, ha estat, segons nosaltres,
ineficaç per a la realització de l'obra que a la nació
catalana li és assenyalada a la Península.
Cal evidentment continuar el doble joc de la política nacionalista i de la política nacional ; cal, si
hom vol, accentuar la significació 'd'aquestes polítiques fins a què la nacionalista esdevingui imperialista i la nacional imperial; cal, però, que la política nacional sigui interpretada en e! sentit derivat
de la valoració estatal de Catalunya, que en casos
extrems podria oferir-se en cotització.
Però per a la realit¡ació d'aquesta política naciode decidida intervenció en els afers peninsulars,
és necessària al costat de la sèrie d'institucions que
el fervor patriòtic va establint com a conseqüència
de la seva finalitat catalanitzadora i nacionalitzadouna altra sèrie d'institucions dedicades als alts
polítics necessaris per a obtenir per a Cala direcció responsable que demanem.
. A una Part del jovent patriota català, per a qui e!
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el catalanista esbogerrat sobre la necessitat d'una
preparació militar que en els diversos aspectes, en
què la qüestió catalana pugui presentar-se, dom al
País la sensació de seguretat i de confiança ¿no
és aquest interlocutor immediatament classi.ficat ~o
ja com a un no-catalanista ans com a un no-nacIOnalista? Un partit pres de certa extensió entre el~
patriotes catalans fa sinònim catalanisme de democràcia en la seva accepció vulgar i d'antimilitarista
en totes les seves accepcions, Un nacionalista català,
aristòcrata i militarista, és sospitós davant de bell
nombre d'elements catalanistes, alguns d'ells ben
assenyats en altres aspectes.
N o gens menys la història de Catalunya ofereix
un camí per a retrobar una tradició nacional militar i una altra de colonial. És possible que l'actual
centralització patriòtica obligués a portar part
d'aquests estudis en clandestinitat; perO no s'esdevindria segurament així en els de caràcter historie.
La gestió militar dels nostres monarques, llur intervenció en els afers africans, l'atribució d'Alger, de
Tuniç i àdhuc de Trípoli a la nostra antiga Corona,
l'adopció pels nord-africans de l'ensenya barrada,
l'establiment de consolats i els pactes comercials fets
sota- l'espasa protectora dels nostres monarques gloriosos, serien bells estudis que aclaririen llur hipotètica o efectiva realitat.
Potser teòricament hom podr.ia establir una distinció entre una concepció militar catalana i la d'altres països-caracteritzats per llur predilecció per al
. sacrifici inútil i per l'heroïsme sense profit-i conc1oure'n una superioritat a favor de la nostra, realista i positiva,
(Acabarà.)

i, a la fi, garantia de l'eficàcia d'una intervenció catalana en la solució d'aquest conflicte secular entre
la Península i l'Africa menor,
Per al patriota fantasista exaltat, belles possibi~itats molt llunyanes .. , verament, d'atènyer noves
grandeses per a la Pàtria: p. ex., la instauració d'un
règim regionalista a França i a Espanya i una conegüent descentralització econòmica tindria un interès essencial per a la consecució dels diversos tractats favorables a la vida econòmica de les regions
mediterrànies i a l'establiment de convenis inter-regionals. Aquest règim descentralitzador afavoriria la
realització de pactes comercials directes entre Catalunya i l'Occitània estricta i, per tant, podria albirar-se la possibilitat que l'Algèria i la Tunícia i
àdhuc tota l'Africa menor considerada com a una
unitat geogràfica i econòmica entressin a dins el
pla de la nostra' política comercial com conten que
fou en temps del nostres reis més grans. Cal tenir
present que e! Mi~dia francès considera l'Africa del
ord com a colònia seva, com a posses ions occitanes.

sentimentalisme anarquitzant d'una altra bella part
de jovent fa equívoques determinades manifestacions dites nacionalistes, l'existència d'aquestes institucions i la possibilitat de dedicar-se a estudis inèdit entre nosaltres els estimularia a completar amb
llur esforç, inèdit també, l'obra iniciada en el nostre
renaixement.
Per a aquesta joventut la prolongació indefinida
d'Ull estat de protesta i de revolta significa, tan tost
traspassats els vint-i-cinc anys, un destorb. Els uns,
desenganyats, abandonen definitivament llur idealisme nacionalista per a lliurar-se sense altra objectiu
que llur egoïsme individual a llur carrera o profesció; els altres mantenen llur patriotisme a base d'exaltaments periòdics provocats premeditadament
Els e studis milit ar.
per l'organització electoral sense aquelles conseqüències transcendentals que reclama tot esperit
És palès que la desnacionalització catalana produi
positiu. l encara tota aquesta part de joventut i
a la vegada una negació de l'esperit militar autòcton
l'eternament sentimental roman seguidament mani que la renacionalització no ha desvetllat aquest estinguda en l'equívoc permanent de quina ha d'ésser
perit. La prevenció contra l'exèrcit, l'antipatia conla solució ' que cal donar al nostre plet nacional.
tra el militar professional, el considerar sobretot
Joaquim Folguera en converses, articles i corresaquest exèrcit en la seva constitució actual com a
pondència s'havia referit a aquest aspecte nacional
un exèrcit d'ocupació, ha produit a Càtalunya una
d'intervenció peninsular de manera clara i franca,
crisi militarista a la qual els més ardents patriotes
oposant-se per temperament a l'abstencionisme cròhi han aportat per a explicar-la i legitimar-la una
P. S.
nic i bellament inútil. Per a ell com per a nosaltres
a rgumentació similar a la dels humanitaristes. arri ..
nombre de problemes cabdals reclamen l'atenció dels
A la secció " Cròniques diverses' publiquem una
bant-se a produir una coniu ió entre el catalanisme
que creuen possible la consolidació d'un imperi pelletra del senyor Josep Pla, en la qual es completa
anarquitzant i el .catalanisme nacionalista. Molts de
ninsular a base de la idea motriu de Catalunya i del
el coneixement de la situació del nacionalisme cacatalanistes, àdhuc els partidaris d'una independènfervor patriòtic qe1s catalans: neutralitzacfó de
cia nacional absoluta, en l'embriaguesa de llur liristalà davant del nacionalisme r eialista francès. Gairel'hegemonia anglo-saxona i probabilitat de reinme patriòtic han negligit d'interessar-se en allò que
bé totes les apreciacions del distingit publicista són
tegrar-nos com a potència mediterrània; proble- , Je del ~eu punt de vista hauria d'ésser e~ fonaL"Untestades en els números apareguts de MONITOR.
ma marroquí; sistematització d'una política comer"
ment seriós d'una actuació pràctica: la propagació
Per la nostra part ens cal advertir qu e mai no hacial amb l'Orient mediterrani esvaït segles ha
d'una educació militar i de les virtuts que se'n sevem dit ni pensem dir que l'escriure en castellà sui mantingut només per bells esforços individuals
posi no ésser nacionalista. AI contrari, creiem en
gueixen (disciplina, abnegació, coratge, heroïsme i
isolats i relacions ibero-americanes i reintegració
sacrifici), en vistes a la formació d'un exèrcit i a la
l'eficàcia pol.ítica del castellà com els nacionalisespiritual de les Amèriques central i meridional. l
tes italians i francesos han cregut en la de l'aledefensa nacional.
Com a conseqüència de tot això, necessitat de promany. Creiem haver dit només que era el catalaTota la joventut catalana sense excepció és expulsar els estudis miJitars des d'un punt de vista
tranya a les coses militars. Si un diàleg 'és sostinnista romàntic el que es desentén del castellà-i ès,
català i creació immediata d'aquelles institucions a
gut entre qui planteja francament aquesta qüestió i
d'altra part, comprensible.
què ens referíem anteriorment.
Joaquim Folguera havia parlat d'un Institut d'Estudis Africans i d'un Cercle d'Estudis Militars que
de Catalunya estant i des del nostre pum ae vista
nacional ens situés bellament a dins la Península
per a poder reclamar amb oportunitat Ull lloc digne
l, àdhuc si el cas es presentés, una direcció.
PER
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L'Institut d ' Estudis Afdeans
Una realització cara a Joaquim Folguera era la
creació d'un Institut d'Estudis Colonials, o millor,
Africans. Aquest institut s'hauria d'encarregar de donar cos a la idea d'impulsar entre nosaltres una
política africana, una política catalana colonial que
permetés als catalans especialitzats en a((uests estudis, d'intervenir amb tot l'utillatge inteHectual requerit, a la resolució dels problemes que a l'Espanya
actual o a la possible confederació peninsular es podran presentar.
La creació d'aquest Institut, la perspectiva que el
control català, que les solucions proposa<!es pets
nostres africanistes, que et triomf de! nostre punt
de vista en l'afer marroquí produïria, seria d'alta
eficàcia política i podria esdevenir-se aquella valorització peninsular i internacional que reclamem per
a Catalunya.
Sabem el menyspreu, la malfiança, l'antipatia que
els catalans sentim per a aquestes qüestions. És explicable i no cal pas retreure'n les raons. rerO per
al nacionalista positivista, per al que se situarà en
un pla polític superior, la possibilitat de l'obtenció
de nombre de beneficis per a la causa de la Pàtria
el ia simpatitzar amb aquest aspecte de la política
nacional.
Els nostres lectors coneixen perfectament ra distriÍ>ució colonial africana de pre i post guerra; coneixen aixímateix el conflicte permanent que fa distribució del protectorat del Marroc en tres zones
manté a les nacions encarregades d'exercir-lo i de
mostrar-se a la vegada neutrals en una de les tres.
Darrerament un publicista francès recordava les solucions d'avantguerra proposades per a resoldre les
dificultats hispano-franceses derivades d'aquest conflicte: rescat, lligament de la qüestió marroquí amb
la de Gibraltar, cessió de la zona atlàntica contra
compensacions del costat de la Guinea espanyola i
del Rio de Oro, etc. Belles qüestions per a ésser estudiades pels intdligents que s'hi especialitzessin
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Són coses, doncs, diverses i situades en plans
distints. L'esperit d'ordre correspon a Ull concepte
general, inteHectual del món. El sentiment nacional
a un ordre de justícies humanes, de veritats passionals i materials que cal satisfer perfectament si no
es vol pertorbar, si hom desitja de veres aquella
universal ordenació de l'esperit. Que cal 'satisfer,
per a desarmar el principi sempre latent d'anarquia
impotent en sí, però terrible quan troba l'aliança
d'aquelles veritats passionals, d'aquelles h1:1manes
justícies que res no tenen que veure amb ell (que
moltes de vegades són víctimes d'ell) però que
l'ajuden i serveixen cegament quan perduda tota esperança d'altres camins, cerquen junts un immediat.
comú assoliment.
Aquesta és la nostra posició de principi, en la
qual esperit d'ordre i sentiment nacional s'harmonitzen i es completen. Som partidaris de l'ordre per
comana ment categòric del nostre esperit que en elt
troba el seu medi; i nacionalistes, patriotes que aspirem a la 'lIiure sobirania de la Pàtria, perquè un
instint pregon ens fa desitjar aquesta llibertat i la
raó ens diu a cada hora que la satisfacció d'aquest
afany és lògic i racional i cau dintre aquella disposició de coses que precisa per a arribar a l'establiment formal d'aquell principi que l'esperit invoca.

D e l ' e sperit d ' or dre
i d e l a llibert a t Naciona l
Una de les raons aduldes al marge de la política
que preconitza la nostra gaseta, sembla ésser l'afirmació d'incompatibilitat irreductible existent entre
l'esperit d'ordre i el seu sentiment naCIOnalista. És
a dir: l'impossible que s'esdevé 11ésser un opositor
intellectual de la revolució i, alhora, un fèrvid patriota que senti vehement i que <"oHabori àdhuc incansable a l'assoliment de llibertat de la pàtria. És
impossible, es ve a dir, d'harmonitzar el principi
d'ordre amb el desordre que suposa tot moviment
nacionalista.
L'objecció resta, ens apar, fidelment reproduïda.
¿ Fins a on és certa? ¿ En quina mesura els seus
termes són Den perspectivats? Heu's ací ço que
intentarem d'esbrinar en aquest article que volem
que sigui paraJ.lelament una exposició de la política
general de MONITOR.
prineipi~,.
¿ Es pot parlar amb un to igualment absolut de
l'esperit d'ordre i del desordre que suposa tot moviment nacionalista? l encara: ¿ és cert que tot moviment nacionalista suposa un desordre? I si el
suposa: ¿ és aquest el mateix desordre anàrquic, el
mateix esperit de revolta permanent que s'oposa a
l'esperit d'ordre?
.
Ens apar que no i qne cal diferenciar:
a) L'esperit d'ordre com a categoria permanent
superior de l'esperit.
1
b) El sentiment patri, nacionalista, que aquell
esperit pot guiar sense excloure-li la possible raó de
violències transitòries, i
c) L'esperit de desordre, l'esperit anàrquic que
també pot amparar-se i valdre's del sentiment na.cional i del seu esíorç.

qüestió de

Exemples.
Per si la Iléu definició que havem volgut fer
dels principis directors nostres restava confosa, bo
serà que donem algun exemple que corrobori les
nostres afirmacions. l sigv.i el primer desmentidor
d'aquella incompatibilitat que se suposa entre l'esperit d'o.rdre i el desordre que porta en si tot moviment nacionalista.
Imagini el lector per uns instants que, en comptes
d'ésser nacionalista català, és a dir, partidari de la
integritat geogràfica
sobirana de Catalunya, és

I
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cènts.
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rents tant per l'oposició amb què lluiten com per
nacionalista gal i reialista de França. Com a tal el
la situació econòmica i geogràfica en què es troben.
nstre home és partidari de l'ordre i està disposat a
Llur demà és di semblant.
totes les 'Ulliolls sagradt's sempre que per damunt
Per afirmar el seu esdevenidor-un gran esdeveles seves conviccions l'interès patri les hi comandi.
nidor sense grans peri1ls,-tot donant bon comPerò ve un dia que la foUia governant posa en
pliment a Irlanda i a altres dominis més cobejosos
perill l'existència mateixa de la pàtria; les co es
de llibertat nacional que d'amistat metropolitana,
han arribat a un tal extrem que l'abís in ondable
per a segurar la pau del món, Anglaterra s'hauria
s'obre en mig de camí. Només una monarquia amb la
ferma imposició qualitativa amb una política nacio- . de desprendre de bona part de la seva grandesa actual. I, al revés, per afirmar l'esdevenidor pemnnal de continuïtat podria revifar la fortitud de la pàtria ; però la plutocràcia anarquitzant i pro-revolusular donant compliment als ideals de Catalunya,
caldria que Espanya aspirés a una grandesa que
cionària, altrament dita conservadora, resta aferrada a la cosa pública malgrat de saber que caps
no somnia o considera equívocament.
principalíssims de l'exèrcit, la inteYectualitat mé
Doncs, ço que per Irlanda és motiu de despura i tota la con ciència nacional, és a dir, tota la
trucció, per Catalunya esdevé imperi de construcció. Puix, si minant l'existència de l'imperi anglès
salut de la nació fa vots per a la reeptronitzacló
alliberadora. Així les coses, per a salvar França un
d'acord amb els enemics d'ell, creu Irlanda trebacop de força, un dcsordrt' nacional s'imposa. La
llar per la eva independència, per la seva llibertat
nacional, aquesta, ¿ la trobaríem nosaltres igualcosa reeixirà, però cal abans aquest petit esforç
salvador. l Renunciaria aquest únic medi de salment aliant-nos amb les forces subversives dels nosvament el nostre nacionalista i partidari de l'ordre
tres dies? Ens apar que no, i que el lliure esdevegal ? ~s de creure que no. Ell, com no altre, connidor de Catalunya radica cabdal ment en què ella
demnaria avui i sempre en política, les romancesrepre enti dintre la Península un nucli nacional
ques recerques d'impossible, els emportaments iJ.\òorganitzat, una con ciència d'ordre i una tradició
de govern apte, un contingent espiritual i la resergics, els exaltament ine tables però no els redreçava d'un gran, gener6s ideal a assolir, una garantia
ments virils contra els atuïments mortals o els crims
de le a pàtria. ¿ Que aUà la Monarquia pot ésser la
de "ida i de prosperitat CTeixent a mida que s'apropa l'hora dels cataclismes que la inconsciència de
salvació, que ací el redreçament pot venir només
a'una nova constitució penin ular? El nostre naciol'estat actual prepara.
Considerem, breus, aquest esdevenidor de l'Esnali ta se sentirà disposat a tot per a aquest programa i no hi haurà desacord dintr seu entre els
panya tal com és ara-aquest esdevenidor que ve
teixit pel passat d'intoxicació ce arista del cenprincipis que serveix a meravella.
Però encara en el no tre cas particular: ¿ és cert,
tre,-tractant alhora de fixar la reacció vital, lòés cosa totalment demostrada que tot moviment nagica, mpresa de modernitat i de saba ancestral que
cionalista supo a un desordre? Un de ordre consha d'adoptar Catalunya de cara al possible esfontant? L'alt exemple nacional de Catalunya desment
drament.
aque ta altra afirmaci6. Tota la renaixença i creiTreient de les nostres paraules tot allò que podria
xença de la nació catalana hom pot dir que s'ha
donar-los sabor profètic poc escaient a la nostra
fet en pau. l no podrà sostenir-se que tingui Ella un
curta ciència de la història, de les accions i reaccos i una ànima meny vigoro os que aqueUs nacioci on , estroncaments i resurreccions de la vida dels
nalismes que cada dia s'enjoiellen amb la porpra
pobles, direm: que la prolongació en l'e pai i en el
i els robins de nou martiri. AI revés, pocs, potser
temps de l'Espanya actual pot menar vers d~es
podran dir com Catalunya que la seva naixença no
final , que són: o una revolució de tipus històric
significa l'aparició d'une noves fronteres en el
(revolució francesa, revolució russa), efecte de
mapa, ans que el reconeixement i l'acceptació de la
mancament de la justa evolució o del relaxament, si
seva política peninsular significaria un pas endavant
es vol, de les potències permanents de govern, de
de la guisa de regiment polític dels poble i la seva
previsió i d'adaptació a les relativitats del temps,
de les minves d'autoritat, falta d'ideals i de sentit
cultura una aportació nacional als tresors universals de l'esperit.
de responsabilitat; o, si la malària de la qual se'ns
¿ ¿ D'on ve, doncs. qui inspira aquelles afirmacions?
afigura quc, són presos únicament els detentors de
La cosa ens sembla beUament clara: és el miratge
poder es paralitzi, malura de tot el cos nacional,
d'Irlanda ..
si no hi ha a Espanya estaments i partits representants seus que encarn in el nobilíssim afany patriòtic d'ésser i de viure una gran vida nacional, llaEl miratge d'Irlanda.
vor la fi serà el míser defallir de cada dia, prolonDavant la ge ta heroica i ecu lar d'Er in, no gogant-se amb intermitents revifalles merc nànes,
saríem de pronunciar ni d'escriure cap mot per
amb tot el e pasmes conseqüents als Estats agonitzants. discordes i assassins a l'interior i a mercè de
temor d'entelar la seva tràgica bellesa i la seva
grande.a, si no fos que el seu exemple poc m{'tots el dictats de l'exterior. La cosa és dura i, IlO.
ditat a casa nostra hi esdevé perniciós. Bella cosa,
gens men} s, possible. Paorosa fi, és cert, acabajusta cosa és que en judicar la lluita d'Irlanda amb
ment que ja té consemblant en la història de l'Europa contemporània. Decadència tipus de "l'home
Anglaterra tots ens sentim irlandesos; però en
girar la íaç, en tornar de la illa heroica cal que
malalt", com si un tristíssim para~lel volgués que
l;iguem nomé catalans. Volem significar que, en
d'idèntica guisa morissin els extrems oriental 1 occidental europeus de la Mediterrània.
apreciar la nostra conveniència nacional sapiguem
de donar-nos compte perfet de ço que podríem dirHeu's ací de manera teòricament objectiva l'esne relativitats del problema irlandès i relativitats
devenidor de la nostra Península tal com és ara
organitzada. Veiem ara la conveniència de Catadel problema català. La posició és, certament,
dissemblant.
lunya, la posició nostra correlativa a aquest possible futur. Analitzem primer el cas d'una revolta
històrica. ¿ Seria favorable als ideals nacionals de
Relativitats del problema irlall:dès. Catalwlya?
La posició adoptada per Irlanda és lògica. I ho
Malgrat de totes les declaracions, de totes les proés avui com ho fou ahir i sempre; perquè el momeses dels partits titolats més o menys d'esquerra
viment nacionalista irlandès no és un ideal que hapossiblement revolucionaris dintre l'Espanya actual,
gi crescut fins a arribar a la seva vigoria actual,
nosaltres creiem sincerament que no. l tota l'expeans es comporta ara exactament com en pretèrites
riència històrica és de la nostra part. Les revoluavinenteses, d'ençà que Anglaterra per a subsistir
cions sempre tenen una motivació simpàtica, però,
com imperi la domina. Irlanda, el poble irlandès
per dissort mai l'actitud ideal que les inicià, mai
lluita contra l'invasor aliada amb els enemics
l'esperit que les ventà i impeYí no pot mantenir-Se
d'aquest. La lluita d'Irlanda és contra un imperii la gesta degenera barroerament en mans exòtiel darrer, potser, del gènere,--que un dia o altre
ques. Una volta la resclosa oberta apar que és imha de morir. Només una reforma constitucional en
possible de tancar-la a una justa mida i s'esdevé
sentit favorable a la desidera¡a d'Irlanda i dels
el naufragi absolut de tots els bells objectius de
grans pobles on Anglaterra comanda (l'aplicació
la revolta. Hom diria que la revolució no és, en
d'aquella fórmula superior de l'imperi que MONIconseqüència, per la nació que la sofreix, altra cosa
TOR preconitza per la Península i terres iberes de
que el dispar de gràcia després de l'execució amb
lla mar-parlarem d'això més endavant-), només
què la martiritzen les defallences de l'antic règim.
la fórmula: "Confederació anglo-saxona i adheI arriba la fi: a l'interior una dictadura única,
rits", podria salvar la Gran Bretanya de l'abis
marcial, que retorna el poble a les pràctiques eleinevitable. Fins avui l'esforç irlandès havia fracasmentals de la llei, i a les fronteres la guerra' amb
sat perquè Anglaterra ascendia encara. Però, ara,
els pobles IIindants i ultres que, o reben del nou
¿ un dels fets més cabdals de la història contemrègim l'atac o veuen minvades o en perill les gaporània, més gran que la revolució russa, la primeranties que dels antics governs gaudien i que ara,
ra, potser, que a Anglaterra no li reïx per raó
rebels, els prometen de restablir. l poc a poc el
de la mala pau feta amb Alemanya, no és precisasubconscient nacional destHla novament els afanys
ment l'arribada al zènit i ja els primers decandiinalterables.
ments d'aquell gran poder? Irlanda contribueix a
Tota doctrina idealista triomfant tendeix a unisoscavar aquesta grandesa-la major després de Roficar el món al seu entorn, a expansionar-se i si
ma,-perquè sap prou bé que closos els ulls d'An- I se sent repdlida, a imposar-se. Aquestes són les
glaterra a la realitat tant com ella declini, tant com
característiques essencials de tota revolta histònca.
ella se submergeixi, la. seva llibertat emergirà. Ir¿ Hi haurà, doncs, ningú que cregui sincerament
landa és, si es vol, el pobre donzell amb la fona
que el cas d'una revolució arribat a Espanya, li
encarat a Goliat; però la veritat és amb ell i el
seria permès a Catalunya i als altres pobles penincop és certer. La seva ferida, o farà obrir els ulls
sulars d'organitzar-se lliurement? Ben al revés (hi
del colós o, prolongada la lluita, serà la nafra que
ha precedents), i ultra les raons econòmiques que
altres engrandiran i per on s'escolarà la vida del
hom trobaria per a immobilitzar-nos cal preveure
calitjós imperi insular.
que la revolució triomfant tendiria vers aquell
ideal d'unificació peninsular amb l'absorció de Portugal i al governament de les nacionalitats per
R elativitats del problema català.
mitjà de delegats absoluts del nou poder central.
Però, a ningú no se li acudirà de comparar
Però no s'acaben aquí els perills. Com ho havem
l'Espanya d'avui amb la Gran Bretanya. Le~ nosdit, el cas d'una revolució a la Península, portaria
tres revoltes podien ésser justificades quan era
la intervenció immediata de les nacions interessades
Espanya una potència imperial com és ara Anglaen el manteniment del règim actual. Anglaterra, per
terra. Doncs, en bona lògica política tampo!= no
exemple, no desaprofitaria l'avinentesa d'instaYar
pot ésser comparada la posició nacional, l'actualiper temps indefinit les seves esquadres a les emtat de Catalunya i la d'Irlanda. Són dos fets difebocadures gallegues com a primera i millor salva-
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guarda de Lusitània, i nosaltres, la nostra Catalutes sense grandesa, violentes com mai no se n'¡¡anya, que ve a ésser per les lluites oa:identals ço
guessin conegudes. Una mena d'edat mitjana amb
que és Bèlgica per les de l'Occident amb el centre
canons, fins que un o altre poder esdevingut mes
europeu, es trobaria convertida en camp de batafort sentís vocació per algun sant, universal impella de l'ideal revolucionari hispà i la raó i les cori que bellament s'haurien encarregat de lloar-lo i
bejances de França aliada amb tot aquell que en
de demanar-lo abans els esperits vidents i fastila desfeta peninsular trobés algún interès. I aquesguejats del temps. Perxò l'aplicació del principi de
ta sort no ens aíalaga ni suposant, àdhuc, que la
les nacionalitats venia, en la Pau de Versalles,
victòria gala ens convertís novament en allò que
complementada amb la creació de la Societat de les
ja fórem una yegada per l'ajut de les armes dels
Nacions que, de fet, seria una mena d'Estat imfrancs: una marca enfront l'amenaçadora serraïma;
personal regularitzador de tot allò que en mans
perquè si bé haurí m trobat la nostra petita, .minsa
dels poders nacionals pogués esdevenir arma ofeniYusòria sobirania que qualsevol pacte fronterís posiva. Però la Societat de les Nacions fracassà i la
dria tornar a anihilar, renunciaríem a aquella més
cosa no extranya a ningú que pensi mitjanament
bé, puix que lògicament no es podia esdevenir
àmplia i faedora, segura llibertat que pot donar-nos
d'altra guisa. La Societat de les Nacions només
la cordial confederació dels pobles peninsulars en
podia avançar (i diem avançar perquè després
prosperitat i ordre. Renunciaríem a l'ubaga veu de
d'una lluita com la que havem viscut no es podia fer
la raça catalana que aspira no sols a la migrada,
altre pau que la política anihiladora del vell estat
casolana joia de veure tancat amb una valia el seu
de coses i preparatòria d'un esdevenidor de Lliga
recint ans al més noble ideal federador que fa
de Nacions), la seva plasmació als nostres temps
compatibles l'afany del propi governament, de
comptant amb la renúncia voluntària de tots els
l'auto sobirania nacional i el savi i universal regisuperspoders en aquella mesura que fos necessària
ment dels pobles. Nacionalistes, sí, integrals, però
acreixe'n d'altres per a atènyer el benestar de la
de seguida també confederadors-que és com dir
comunitat. És a dir: mermant-se els uns la pròpia
asseguradors de l'esdevenidor de la nacional independència.-I si aquest és un bell ideal que faria
grandesa i acreixent la dels altres almenys en tot
alió que significa submissió. O així, o si hi havia
possibles les nostres glòries de demà, com el recularia o anihilaria la revolució!
rebecs, per la imposició d'una gran força patrocinadora d'aquell ideal-Nordamèrica, per exemple,
Docs, si ni l'ideal confederador, ni el de simple
amparada d'afins com Canadà i Austràlia,-amb
llibertat nacional ixen nets del fet d'un trasbalsamedis per a sotmetre a la raó lliberadora a tots els
ment revolucionari a Espanya i si d'altra part de
altres pobles aferrissats a les velles formes immancar aquesta revolució una mort lenta, una deperials. Però mai no podia instaurar-se amb èxit
fa.1lença de cada hora que passa vers aquell míser
amb una aplicació parcial del seus principis fundafutur mediatitzat per tota mena de potències és
dors amb èxit, o sigui deixant fora de si a uns
el que apar albirar la Península en la seva vespobles i admetent-ne d'altres que subsisteixen grà~
ant actual, quina ha d'ésser l'actitud de Catalucies al foc i al preu de la sang.
nya contra aquest tan anguniós destí que l'arrossega? Catalunya ha d'obrar doblement: d'una part
La Lliga de les Nacions, si algun dia esdevé un
cal que treballi sola i per si mateixa fin a retrofet real serà, doncs, per virtut de la desaparició
bar en tots els ordres la seva unitat. La Catalunya
prèvia d'un tal estat de coses, però mai, mai com
de la Mancomunitat amb el multiplicat esforç de
a resultat de la Pau de Versalles.
les seves institucions vetlla admirablement aquesta
I deixem aquest afer, que haurà d'ésser objecte
fi i perxò no cal estendre's sobre la seva actuació.
de particulars estudis en números successius de
Cada dia el cercle el qual centre fou tota la vida
MONITOR, constatant solament que l'aplicació dels
del fundador s'aixampla més i Catalunya tan joprincipis de les nacionalitats és perillós i àdhuc con.
vencella encara i incipient es fa més visible i autrari a elles mateixes mentre es vagi fent indepengusta al mirar de tothom. Aquesta joventut fa que
dentment de l'aplicació d'algun altre principi comú
no sigui hora de demanar per ara el seu esforç,
a totes elles que els tregui les possibilitats agressIres més que per la recerca i formació de si mateixa.
ves a què quotidianament les lliuraria la seva subQuan aquest treball hagi estat dut a compliment,
sistència i les seves cobej anees polítiques.
Catalunya complirà la seva mISSIO.
Fracassat el projecte de Societat de Nacions,
Però, para~lelament i coJ.\aborant amb aquesta
¿pot trobar el problema un més racional arranjapolítica-per a fer-ne ordenadament viable el seu
ment? ¿Hi ha una solució intermitja entre l'Euroesdevenidor,-caldria reformar, potser- la política
pa antiga-actual-i la il~usòria implantació que es
general que fins ara ha seguit Catalunya dintre
pretenia? Ens apar que sí i que en aquest nou
Espanya, ampliant-ne els límits. Fins avui les inordre universal és en aquell on hom podria fonamentervencions de la representació catalaií'a en la potar el nostre programa. Solució que comporta
lítica espanyola hn estat únicament per afers que
a l'hora la del problema de les nacionalitats i el
només a Catalunya es referien: si altres Intervende la pau universal. Pas avant en el règim polítH
cions Iii hagué més generals hom pot ben dir que fodels pobles participant encara de la bonesa de les
ren individuals. La cosa, que podia ésser justificada
velles maneres o no descuidant-ne ço que cal mani obeir a una assenyada motivació abans de 1914,
tenir sempre com a essencial.
¿presenta iguals possibilitats d'èxit després de 1917 i
Es tracta, simplement, del reconeixement absode la guerra d'Europa en general?
Ilut de les nacionalitats i de la instauració de les
No cerqui ningú en aquestes paraules ni descol' Confederacions. Solució que permet a cada nació
ratjament pel problema de Catalunya, ni la creença
de trobar la seva independència a canvi de restar
d'una minva del seu interès dintre la política geper manament de la pròpia voluntat en el grup que
neral peninsular. No; el fet català roman de banda
la situació geogràfica i la seva consciència respondels medis polítics que hom empleï per a reeixir.
sable davant la pau del món li ordena. És la fórPerò cal que aquests medis estiguin en consonànmula imperial de superior cultura que MONITOR
cia amb la realitat de l'hora que s'esmuny i si
preconitza d'ençà de la seva fundació.
aquesta realitat es diu lluites socials i el fet cataUna exposició massa detallada d'aquest sistema
là se'n troba convenientment exclòs, llavors, aquest
de confederacions donaria a aquest article una amfet roman a segon terme i si la prosperitat i algun
plitud de la qual ja no sabem com fugir. Els
bell ideal per esborrajat o mal orientat que fós,
nostres lectors curaran de deduir els aventatges
s'encarnava en el cos d'Espanya tal com és ara,
d'una tal solució i no direm sinó que segons nosd'una guisa igual i no per manca de raó ans per
altres, la pau i l'esdevenidor general del món reerrada política el nostre problema sofriria les ditaria assegurat amb la simplificació pels grans afers
lacions i els eclipsis, les solitàries amargors que
de totes les nacions en unes poques famílies ràciel menarien vers aquella exasperació que per SU1ques cadascuna d'elles amb tots els medis per a
cida ara defugim, i si aquesta actitud encara ens
subsistir independentment de les altres. Així una
espantava a la deriva del comú enso1ciment.
gran "Confederació anglo-saxona i pobles adheL'amplia.ciÓ dels horitzons de la política general
rits"; així una "Confederació germànica"; abel
catalana s'hauria de fer, doncs, a l'ampar dels nous
una \I Confederació eslava"; així una \I Confederaideals mondials i de guisa que el fet de la nostra
ció llatina occidental ", i una "Confederació llatina
llibertat nacional anés involucrat al fet d'un ideal
oriental ", que presidís Itàlia, i una \I Confederació
comú i apte per a abrandar a tota la Península
escandinava", l'entesa entre les quals seria de segur
conscient. l en presentar-nos davant el parJament
més fàcil i el món millor que el d'ara.
central, per exemple, hauríem de procurar no apaHeu's ací la diferència que hi hauria entre la
rèixer únicament com a embaixadors d'una terra
diplomàcia de llavors i la vella : puix si és norma
sotmesa: ans, superant la realitat material present
d'aquesta el cercar els amics a l'espatlla de l'enei adaptant la que ja és en l'esperit, com a membres
mic fronterís, la nova hauria de tenir cura esped'una gran família que propugna l'interés general
cial de ben mantenir els lligams dels pobles afins.
de la Península, l'ideal complet, tant polític com
I heu's ací també l'ideal que a tots els peninsulars
econòmic, de l'assoliment del qual depèn tant la
ens podria encaminar vers la consecució immediaindependència de cada cos nacional com la lliure
ta de la nostra obra conjunta. Tindríem un gran
permanència entre els pobles de tots aquells que
ideal universal de grans possibilitats per a l'esdeveuna configuració geogràfica i una història secular
nidor que tanca per tots nosaltres una finalitat pràcha unit en el darrer baluard de l'Europa occidental
tica.
i lla mar.
. Apliquem la doctrina al fet català o a qnalsevol
altre fet nacional de la Península i projectem-lo en
l'esdevenidor. Catalunya, direm, vol la seva lliberBotlv aeló i c ontlDp t de l 'Idea l
tat d'aquesta guisa condicionada: com a nació vol
p oIitlc p eninsu lar.
ésser sobirana' de sí mateixa i tenir lliure l'albir
La motivació d'aquest programa hom pot trodel seu esperit, i, com a poble del món responsable
bar-la en l'aplicació de les conseqüències de la guede la seva conducta, vol integrar aquesta superior
rra d'Europa. En el món actual dos fets s'han afirunitat confederal que la pau del món li imposa.
mat--que s'eren determinat ja abans de la guerra,l si el predicat SUposa l'acompliment dels nostres
i que, contradictoris, s'esdevenen font capital de
afan:ys nacionalistes, ¿ no és cert, també, que desdiscòrdies tot i podent ésser a meravella lligam
vetlla l'aspiració d'un gran ideal i esdevenidor hisi fermança de santa pau. Volem dir: el fet polític
pans? El programa no és sols per als catalans, ans
de les nacionalitats i el fet econòmic de la interper tots els peninsulars que, conscients de la dissordependència de les nacions. El respecte i l'aplicatada situació actual aspirin a millorar-la. De la seció de la lliure sobirania de les nacions tot i ( essent
va aplicació podria venir-ne l'abrandament de la
admirable. com a principi de dret, també és periconsciència coUectiva ara somorta, la solució de
llosíssim per una pau general duradora i deixaria
mants problemes escabrosos per gràcia d'entusia,.
el món-almenys l'Europa,-de guisa a viure el peme i la marxa vers la grandesa, atent tothom a
ríode més caòtic de la seva història, de petites lIuiles palpitacions del món i als esdeveniments que
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es succelssm pels lligams
conseqüències que tinguessin amb l'obra nostra.
Furguem-hi un poc en aquest esdevenidor polític probable del món per tal d'adquirir el convenciment que, la solució peninsular que preconitzem
per al no tre problema nacionalista és, alhora, el
més pràctic per nosaltres i convenient a l'occident
d'Europa.
Sobre el món d'avui hi ha sospès l'esdevenidor
dels anglo-saxons. Si aquesta raça fos unida, és a
dir, si Nordamèrica fos un domini més entre els
altres dominis britànics, aquell esdevenidor mondial seria molt més clarament obirable del que ho
és ara. Si no hi haguessin tants de capitals intercssos iguals i d'aspiracions divergents entre l'Imperi
britànic i l'Unió americana, de guisa que aquesta
es pogués associar al nucli confederal anglo-saxó,
exactament el possible esdevenidor del món es veuria clar per molt de temps encara, sota l'ègida
d'aquella hegemonia. Però no és així; no existeix
una unitat anglo-saxona, ans una dualitat insociable la topada de la qual podria produir l'ensolcida del sistema anglès (per disgregació dels seJJs
components més afins a la branca nordamericana),
que ara aguanta l'Occident, l'Europa i tot el vell
món i successivament la fi de l'hegemonia d'Europ"
¿ Que un arranjament, que una coYaboració de
Nordamèrica i d'Anglaterra és possible, que una
ruptura més o menys llunyana és inevitable? Si la
solució es feia dintre d'un seny jurídic més americà que anglès (missió d'Amèrica de la qual parlarem en la continuació de l'estudi de la Pau americana, estroncat en el darrer número de MONITOR),
les "Confederacions" podrien aplicar-se d'una gUIsa general com a cura política del món, tal com volia fer-se. amb la Societat de les Nacions. Però, es
tracta d'estudiar la possibilitat més humana i pitjor,
o sigui el cas d'una solució del problema per les
armes, i no l'utopia anterior. I corn que el fet .10
ens interessa més que per les seves conseqüències
contra l'Occident, aquestes seran les que puntualitzarem.
El plantejament del conflicte anglo-americà portaria a Europa l'immediat plantejament d'un paorós
problema econòmic, amb el consegüent abrandament revoltós que ara encara vivim de la guerra
passada. És cosa de tothom sabuda, perquè s'ha
repetit abastament en tractats i articles relatius a
l'economia mondial contemporània, que l'Europa no

pot viure ense l'Amèrica; i no cal pas insistir
dient com ens veuríem isolats d'ella per a servir a
la consecució dels fins victoriosos d'ambdós rivalS.
¿ Que tindríem l'ajuda asiàtica? Ens apar pitjor
el remei que la malaltia. És clar que aquesta ajuda
es produiria totalment o parcialment, però ni sena
suficient i estaria animada per corrents tant diversos, que més que un ajut acabaria per ésser una
enemiga d'Europa i, àdhuc, passant les coses bellament, això és, considerant el mal en el seu aspecte mínim, no ens apar que mai més pogués l'Occident regularitzar els destins asiàtics. La quat
cosa equival a parlar de la mort de l'Occident i
d'Europa. El fet és prou interes ant perquè França
s'hi fixi i vegi com un reviscolament o, més ben
dit, com la naixença d'un sistema peninsular dintre
la llatinitat podria evitar aquest esfondrament.
L'Occident és com una còrpora el cap de la qual
és França i els braços Anglaterra i la Península
ibèrica. En l'un o en l'altre cal que hi hagi una gran
força. Si el fat desarma l'esquerra cal, perquè
França i l'Occident visquin, que s'armi el braç dret.
Ambdues mans tenen possibilitats imperials; tant,
que conjuntament no han pogui exercir mai l'imperi. Quan ha començat l'hegemonia de l'un ha ·mort
la de l'altre. ¿ Cal doncs avui que l'eix de la balança occidental es prepari a refiar del pes que
faci la seva destra? Creiem que sí i gosarem a dir
que, o la nostra grandesa peninsular serà un fet i
se salvarà l'Occident, o la desfeta i la mort petjaran França.
La primera fase del nostre assoliment confederal suposaria ja per França i per Anglaterra una
garantia superior de molt a la pèrdua de les humiliacions amb que vexen l'Espanya d'ara. La segolla
fase, o sigui l'entrada de l'Amèrica ibera a la nostra unió confederal, convertiria la nostra Península en pont i dipòsit econòmic entre tots dos continents, fonament de salvació en l'hora de gran conflictes. I l'aliança per sentiment, per esperit i per
interès amb França faria, de la "Confederació llatina occidental", si la topada de l'Anglaterra i
l'Amèrica es produïa, una potència prou forta per
anihilar qualsevol temptativa que en contra seu es
congriés. No podem treure la vista de l'Atlàntic i
del formidable triangle mediterrani que aquesta
entesa produiria.
Un altre dia serem més explícits.

Le Mouvement Nacionaliste
Catalan
Dlseours a Beauealre (Fêtes de Santo E.telo, 1921),
par Il. JOAN ESTELRICH,
Pr~sident de )' Expansion CataJane, de Bareelone
Le~ idéau:~

de MONITOR peuvent se résumer dallS
la tríade suivallte:
A) La Catalogne N ation-'État.
B) Confédératio,~ des nations péninsulaires et des
peuples afins d'ou trem er.
C) L'empire ayont pOlir but la collaboration potlr
la défense de l'Occide,~t .
L'occomplissement des ideaux notiollau:~ de la Catalogne, ne signific pas pour MONITOR ulle tmdallce
séparatíste, mais ulla politiqlle active pour une estructuration fédérotive de la Péllinsule ibérique,
dallS laquelle l'accord des hétérogèlles éléments !lationoux puisse y être foit pour abolltir a une seule
#!lalité.
Cette fillOlité n'est autre que la Confédératio!l pélIillsulaire et des peup/es afins d'outremer pour la
défel/.se de l'Occident.
Madame Mistral, Monsieur le Capoulie, Messieurs
les Majoraux, Messieurs les Félibres! Je lève la
Coupo Santo au nom de la Catalogue, toujours fraternelle, toujours fidèle à l'enseiguement de Mistral
jusqu'à ses dernières conclusions.
Si la France veut nous connaitre ce sera surement par votre médiation, frères de Provence I Dans
mon age le plus tendre on m'avait souvent appris
que la Provence était une prolongation de ma patrie
mediterranéenne, un beau pays de rève et de solell
eblouissant comme le solei1 de mon ¡Ie. Enfants de
Majorque nous avons appris à aimer le patriarche
de Maillane par les délicieuses traductions' de notre
poétesse, Maria-Antònia Salvà, qui a su nous rendre,
en vers catalans et avec des modulations majorquines, si rapprochées de l'esprit provençal, toute ia
saveur de l'original. Nous sommes les mèmes hommes tous, fils de la Méditerrannée, d'ou est issue
toute lumière. Je salue, donc, fraternellement, ces
magnifiques et sévères contrées, ou se sont nourris
les rèves de mes ancètres.
Cest un fait caractéristique de notre renaissance
l'amitié profonde de poetes des Jes Floraux rétablis en Catalogne, avec les félibres du Midi de la
France. Avec le temps, nous avons perdu contacto
C'était naturel. Rors de la sphère littéraire-et mème dans cette sphère-là nos problèmes n~ sont pas
les votres. Nos ennemis et les votres sont de nature

toute différente. Mais votre role-compagnons de
Languedoc et de Provence,-votre role n'est pas
terminé. It faut que vous soyez les intermédiaires
entre la France nouvelle et la Catalogne nouvelle.
Nous sollicitons seulement un peu d'attention et de
connaissance. Après cela viendra l'amour et la protection s'il le faut. Nous sommes, tous, au commencement d'une tache immense. Tout est a refaire,
ou presque tout, dans nos pays. Si vous voulez construire le plus bel avenir sur les débris des viei1les
erre urs, si vous voulez faire de la frovence, non
pas un agregat factice de départements incolores,
mais une partie originale et vivante de la conféderation française, il fa ut ne pas avoir horreur de
certains mots. Oublierez vous la Catalogne avec ses
aspirations semblables? Vous fermerez-vous à toutte
possibilité de rapprochement?
Douze mi11e volontaires étaient partis de Barcelone, pour combattre dans les rangs français, ou
six mille sont tombés. Nous n'étions pas mèlés, en
tant que nationalité, à la guerre des nations. Plus
des mi11iers de catalans sont morts dans les tranchées, à Verdun, en Flandre, à Ga1tipoli, sur les
chemins historiques ... Nos 'volontaires entendaieQt
lutter, sous le drapeau français, pour notre patrie,
petite en territoire géographique, gran de dans nos
cccurs... It faut, Messieurs, que la France ne méconnaisse pas tous ces faits; nous vous prions de
prèter attention aux palpitations de la vie catalane
qui pénètre par le Roussi1ton dans le domaine français; n'oubliez pas notre affection cordiale; n'oubliez pas non plus, nos apports à la science français, au génie français: un Aragó, un Rigolt, un
Orfila, un Guàrdia, un Jofre, enfants d'une race
indépendante et fière ...
Nous avons fait appel à la France des universelles justices, nón pas comme une reuvre éthnique, misérable et piteuse, qui demande de la considération ...
cela serait indigne de nous. Nous souhaitons unique.ment que notre activité inteltectuelle, économique,
politique, soit mÏ5e en valeur, comme un autre quelconque produit humain.
En recherchant la plus authentique tradition catalane, nous avons constaté que nos ancêtres ont
toujours gardé le contact avec la latinité et l'Europe
essentielle. Its ont su, tout en conservant leur sa-

veur, leur origina1ité, ne pas faire .. bande à part".
D'autres ont fait "bande à part" pendant des siècles, ou se sont abandonnés à des influences extraeuropéennes. La grande distinction, la tenue, que
l'on remarque dans nos primitifs, dans nos savants,
du XIIIème, et XIV~me viennent aussi de là. It y
a, en Europe, comme un póle de santé inteIlectuelle,
qui a pu se déplacer légerement au cours des siècles
sans abandonner pourtant ces lieux sac rés. L'aiguiIte de notre boussole a toujours .fermement indiqué
ce póle-Ià. Mérite qui n'était pas mince, si l'on songc
aux forces troublantes qui se développaient tout
près de nous.
Entre la France que vous repré entez et la Catalogne il y a une véritable communauté d'idéaux
humain , patriotiques, esthétiques. Et ce serait notre
gloire de vous aider à mettre debout la grande épo-

que classique que l'on a préparée. Nous sentOns tout
le poids du devoir qui nous incombe, car nous voyons bien qu'il y a très peu de peuples capables
aujourd'hui de réaliser ce qu'on pourrait appeler une
organisation c1assique de la vie et de l'ame modernes. Sans vouloir le moins du monde vous dire
une flatterie, nous comptons beaucoup sur vous. Et
sans vouloir le moins du monde faire du chauvinisme
irraisonn~ nous comptons aussi beaucoup sur la Catalogne. Cest notre espoir et c'est notre justification.
En face de cette Coupe que mes aieux placêrem,
sur la maill fraternelle de Mistral, je sens une forte
émotion religieuse. Frères de la Provence, je ne
vous demande qu'une chose pour ma patri e ; Sachez
trouver toujours dans cette coupe mystique ... notre
ame douloureuse qui demande de la liberté pour
s'épanouir ...

Fragment8 de la CODférenee à Touloule du même déJégué catalan,
)f.

JOAN ESTELRICH

Nous autres Catalans, nou voyons dans ce mouvement du Midi de la France, en faveur de l'idée
latinc, de l'esprit clas:.ique, de l'intelligence ancestrale, une base naturelle de la vie supérieure de l'Etat
et de la civilisation du pays, nous voyons la France
meilleure d'aujourd'hui et la France intégrale de
demain, propice et favorable à cette amitié catalane
si sillcère et si eprouvée.
Je ne pouvais trouver pour cette exposition un
auditoire mieux choisi que celui de la noble ville
de Toulouse, dont le nom est si intimement
lié à llot re hi toire littéraire et politique. Il n'est
pas besoin de se reporter a l'époque, à la fois heureuse et tourmentée, oÍ! les Pyrénées, qui sont
aujourd'hui une frontière, étaient continuellement
franchies par les troubadours et les guerriers, aliant
et venant des fètes de Barcelona aux fètes de Toulouse et des fètes de Toulouse à celles de Barcelone.

•••
I1 est vraiement significatif, et mème symbolique
dirais-je, que je puisse parler de la triomphale renaissance de notre langue da ns cette mème viUe qui, par
la mémorable institution des J eux Florau.x, importée à Barcelone grace au roi Jean, amoureux du gai
savoir, fut la cause essentielle de notre actue.le
renaissance. Car c'est de vos Jeux Floraux que
naquirent les notres, et votre glorieuse institution
fut le modèle de nos Jeux Floraux rétablis, et
cette restauration des Jeux Floraux marque le début
de la résurrection de la Catalogne.

•••
Sans doute nous savons bien qu'il ne faut pas
nous bercer de l'i11usion d'un rapprochement politique, et que n'existe point aujourd'hui, et que ne
peut exister dans le Midi de la France le briilant
problème politique posé en Catalogue. Sans doute,
nous, n'ignorons point qu'il est des faits périmés, que
celui-ci est un de ceux-là, et qu'à partir d'un tel
fait la voie politique ne saurait ètre la mème pour
vous et pour nous. Sans doute, nous comprenons
fort bien que notre action politique ne peut pas
dépasser les frontières de la Péninsule, ou se trouve
notre champ de lutte, et ou nous devons accomplir
nos destins historiques.
Mais il est d'autres motifs d'un ordre plus èlévé qui intéressent au plus profond d'eUe-mème ma
patrie renaissante; il est des intérèts spirituels
de la Civilisation, dont la Catalogne se préoccupe
avec la mème ardeur qu'elte accorde au problème
administratif et politique. Et c'est par le véhicule de
la langue que s'est révei11é en nous cet intérèt apostolique.

Les Idees

•

I

, us en sommes arri vés à considérer comme une
seule et mème chose la nation et la langue, et par
nation ce n'est pas proprement la patrie ou l'état qu'il
faut entendre, mais la véritable souche sociale indigène, l'esprit du peuple.

•••
ous voulons constituer un État uniquement Catalan; nous travaillons à l'unité politique de tous les
Catalans, sans l'aide de personne; mai s Iors qu'il
s'agit pour 1l0US de prendre conscience de notre ongine, notre concept d'une patrie spirituel1e s'élarglt,
nous nous sentons profondément occitans; nous voyon en vous et en nous une mème dispositiol1 d'esprit, un sens égal de la clarté et de l'intèlligence, et i1
faut le dire, aussi un grain de folie et d'enthousiasme
facile. Et qui donc, si ce n'est autres, pourrait plus
justement s'affirmer les héritiers de ceux qui créérent le droit civil et furent éblouis par la lumière de
la Grèce?
Et je vous dirai plus encore: Nous avons l'orgueit
de croire que c·est chez nous, là-bas, que se relève
avec plus de vitalité moderne et de puissance le
vieil esprit occitan; que la voix de la renaissance
occitane est plus sonore et plus impérative sur les
lèvres catalanes; que Barcelone peut aspirer à devenir un centre latin; que nous sommes le centre
et le soutien de la plus pure et de la meiI1eure latinité; et que personne ne peut mieux que nous exiger
des nat ions soeurs qu·elles renouveltent leur baptème
de latinité pour suivre la voie de la concorde humai ne.

•••
Et maintenant si le Languedoc et la Gascogne et
la Provence peuvent tirer de ces exemples quelques
bons enseignements, quelque profit, nous en serons
très heureux. Nous ne ferions ainsi que vous rendre
une toute petite part de tout ce que nous vous
devons pour l'enseiguement que nous reçnmes de
Mistra1. L'reuvre du grand patriarche est aujourd'hui pour toute la race occitane, pour nous et pour
vous, un bréviaire patriotique illuminé. Pour la lithurgie de chaque reuvre, de chaque solemnité, de
chaque ère fraternelte il ne manque ra jamais une
strophe mistralienne.
Si nous r epassons ses poèmes nous en trouverons
toujous d'appropriés à chaque cas. Voici celle qui
est aujourd'hui de circonstance. La fidelité au coñseil qu'elle nous donna a porté les fruits glorieux
dont, abusivement certes, j e vous ai parlé:
Dis Aup i Pireneu ...

les Illlatges

L'1J8urpador
(A Enric Jardí)

Escrivim aqueixes línies de breu assaig amb una
reproducció d'un curiós dibuix de Louis DaVId :11
davant, el mateix que degué servir per al ¡amós
quadre: Sacre de Napoléon.
En aquest document gràfic el genial aventurer, el
filt lògic de la lògica de la Revolució, hi és ~las
mat, en un dels seus àlgids moments de soc.:rgaria
desbocada i de gest gosat: Bonaparte avança un
pas endavant, amb una mà al pom del glavi. a;no
l'altra mà plantificant-se ell mateix, a la testa desafiadora la corona imperial.
Vora d'eH, al seu darrera, l'alt representant de
l'Església Católica, amb les mans inútils, roman im-

passible, sentat en el seu soli, presenciant aquest 2imulacre sacríleg d'ordenació.
Apareix l'un tot amarat de manifesta violènci" i
d'orgUH.
La vera força, però, hom la vesHuma en la feblt'sa
i humilitat de l'altre. .
r apoleó ens apar aquí palesament, com el maxlm
usurpador de .l'ordre, com el símbol de l'ordle illegítim, com el signe del desordre coronat.
Geni fiU de l'atzar i de la insurrecció, Napoleó
menyspreava els seus predecessors, els reis de Fiança: "Els ase6 hereditaris" com eH els anomenava.
I no obstant, i no obstant, la història, en el seu
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gegantí 1Jibre del deure i de l'haver, ha consignat
l'e tat de compte del un i dels altres:
Per u.na banda l'actiu del befat reis de Franç:\,
dels .. asrs hl'rcdilaris ", que feren, engrandiren I
mantingueren la França durant l'espai de prop de
noucent any.
Per l'altra banda el pa iu del Cè ar jacobí, ,¡ue
en vint anys escasso , de pré del seu devorador acte
d'apoteosi individual "dei;rd la França més n'eluïda,
1IIrs pobre i més frb/e que 110 l'Jlattia ¡robada ". ¡
l'Europa i el món mé prenyats de guerres que mai.
La glòria i l'error, en ems, de
apoleó foren
l'haver volgut improvisar un ordre; sen e lenir en
compte que la tasca era mas a gros a per as 0lir-Ia, per gran qu fo, un home tot 01.
L'ordre no s'improvisa. '0 é fruit per on~1 .J'I:ua
voluntat immediata. L'ordre està ubjecte a .Ieis h iftòriques e tretament succe si\'e i entre1Jigades.
L'ordre, con cient
organitzat, no é
altra
cosa que la tradició ben entesa. És una rc:>ui,ant
cJ'acumulacion
apoleó fou
En la seva
David, a més

múltiple. Un elTl!liri me.
un usurpador de l'ordr humà.
follia-i:om en el dibuix de Louis
a mé, s posa pià ticament ca zv;-

dència-no vaciMà de manifestar- e com un u I:rpador de l'ordre diví.
JOSEP MARlA JUNOY.
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Comentaris
Un llibre d'avantguarda.
i el llibre de J. alvat-Papas eit que tenim davant dels ulls fos simplement un llibre més d'avantguarda, no seríem pas nosaltres qui ens en ocupéssim. No ~om irreductibles, ni el nostre sentit crit;c
no s'ha tancat encara a cap possibilitat ni tendència
dintre el clos de la poesia. Bo i admetent tota mena
d'esforç dirigit a renovar i a amplificar els seus
domenys, confessem que repugna al nostre concepte
de l'ordre aquest braceig descompassat de la major
part dels avantguardistes. Creiem que totes aquestes
extremituds no passen d'assaigs-bon xic innocents
sovint.-per a trobar a la poesia una nova dimensió;
-se'ns permet la paraula ?-assaigs respectables si
es vol, però que a nosaltres no ens diuen gran cosa.
Tampoc l'lrradiador del Port i les gavilles-Que
aquest és el títol del lIibre,-no ens interessa com
sembla interessar a molts, per la seva estridència.
Mai no donàrem massa de valor a l'estridència.
puix això d'admetre que el simple fet de desentonar
ja és una exceHència de le coses podria dur-nos a
deduccion d'una comicitat imprevista. Suara selllhla
haver-se descobert que la poesia catalana és
una cosa mansa. grisa i monòtona. Està bé-mentre
esperem-veu re-la convertida en una successió informe d'esgarips desenfrenats, conformem-nos humilment a veure aparèixer llibres com el del senyor
Salvat, l'interès dels quals és el del seu esforç devers la normalitat més tranquiJ.la.
Car, per nosaltres, el valor d'aquest 1Jibre rau en
el fet que el seu autor, qui comença escrivint cal~i
grames, acaba convencent-nos que un dia no llunyà
serà capaç de fer sonets perfectes. Tal volta no els
faci, però que podrà fer-los és indiscutible.
En llegir-lo detingudamente, aquest llibre ens dóna
la inquietant impressió d'una lluita. Tot ell és un
violentíssim i sostingut esforç per a assolir un ordre,
un cànon. És clar que per a tot poeta honrat és això,
però per al senyor Salvat la cosa assoleix un grau
d'intensitat que ho fa més palès. Per ell la paraula
és un element terrible: una matèria oculta, dura I
fugidora que primer cal copsar i després martellejar
adaptant-la violentament a la idea. D'aquesta !Jult.
sovint el poeta en sur vençut i aleshores reacciona
en forma de tipografies rares. Però sempre descontent del resultat i en això és el que el trobem més
distint dels seus companys d'escola qui solen quasi
sempre ostentar amb un adorable impudor els productes de llur importància. Altrament, sovint se surt
amb la seva. Vegi:s sinó el poema que clou el llibre:
Damunt de mon vaixell
l'Arc de sant Martí
com un gran cinyell.
Totes les sirenes
engronxant-se en ell.
en el qual hi ha transparències que ja voldrien pe. a
llurs versos molts de poetes classicistes.
Heu's-en ací un altre:
Res no és mesquí
ni cap hora és isarda
ni és fosca la ventura de la nit.
I la vorada és clara
qun el sol surt i l'ull-pren
i té dalit del bany:
que s'enmiralla el llit de tota cosa feta.
D'aquest poema Res 'lO és lIlL'squi, al qual pertany la transcrita esparça n'hauríem de citar tots e;s

ver os i en analitzar-lo detingudament provaríem
ço QU acabem d'afirmar en les anterior ratlle. SI
"o fé im veuríem que a través del eu dir una mica
acsejat, com sanglotant, el poeta s'orienta ver una
coherència d'expr ió que no dubtem a solirà algun dia.
AIe hores en el eu ver o podrà expandir-se
francament aquesta tendror tan humana que embla
ésser la característica del seu estre, el qual ja s'haurà
purgat d'algun pecat contra el mal gu t que ara, com
a deix d'e cola, macula alguns indrets del seu llibre.
T. CA TA TÚS.

-
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l i el fet imple d'e criure en castellà és Ja un
pecat contra el nacionalisme, els demano qUt em
di pen in, co a que faran crec jo. si tenen en compte que no val la pena que la cultura catalana guanyi un escriptor dolent mé , o perdi ona obra barroera com és la meva. A l'ombra em poso de a
seva maje' tat dogmàtica i salvadora.
I re més, senyor Director. Li demano un l.oc
modest a les plane de MONITOR, si aquesta carta no
el n'esbulla la primorositat editorial.
I perdoni'm si els ha agraviat el seu amic I aJmirador ver,
Josep P/a.
Madrid.

P. S.
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El nadonalillme català
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Senyor Director de MONITOR.-Barcelona.
enyor:

Avui, 10 abril, Luis Araquistain em
exemplar del núm ro 2 de la seva gaeta, data 20 febrer i em senyala un article de
J. V. Foix en el qual el meu nom hi és repetit meltes vegacles. i Barcelona no fos tan lluny de .\1 drid i l'article de J. V. Foix hagués arribat a les
meves mans amb puntualitat, aquesta carta, no Itndria l'aire Que ara té de co a extemporània. De tota
man ra, le coses de les revistes no es passen 'an
depre sa com les del diaris. Això cm fa escriu-reIa i el respecte que tinc a vostès, naturalment.
Per com nçar li haig de dir que estic molt cont¿nt
de veure que un articlet dolent com tots els m'us,
hagi pogut provocar una crítica tan forta i tan lúcida de J. V. Foix. A la benevolència del u Butlle~í
de les Joventuts nacionalistes" a "l'Action franc;anse" i a Déu ostre Senyor, siguin donades I~s
més cordials gràcies, p r ésser aquesta trinitat la
causa remota, al menys, d'aquest miracle.
Que l'articlet era dolent, ho proven moltes coses.
La principal, la consideració de què l'article deia
coses-a jutjar per la dissecció pulcríssima que
J. V. Foix en fa-Que jo no havia pensat mai dir i
en canvi, no deia, les que jo em creia haver-hi escrit. I és, senyor Director, que l'art és llarga i la
vida curta.
Jo volia que l'article digués:
Primer. Que ''l'Action française" és avui e!
cànon del conservadurisme universal.
Segon. Que aquest cànon en quant és projectat
sobre els moviments nacionalistes, sobretot sobrt' (I
nacionalista català que com vostès no ignOlen c~tà
entrecreuat amb la qüestió social, és nociu per ell
perquè és impossible d'harmonitzar el principi de
l'ordre absolut que han de defensar els conservadors nacionalistes per contenir el problema obrerIa defensa de la qual cosa els exclou de mall('" a
automàtica del nacionalisme- amb el desordre quI'
suposa tot moviment nacionalista.
Tercer. Que a Catalunya la lectura de ''l'Action française" ajudava a què l'element conservador considerés més fonda la qüestió social que la
nacionalista i per tant, ajudava a què el problema
català fos deixat de banda.
Jo no volia dir res més. I com que J. V. Fo¡x
enfila el meu article per altres camins, jo no puc
pas seguir-lo. I encara que volgués, no podria. Sóc
un dialèctic primari i seria ridícola cosa que provés les meves forces amb tan fort contradIctor.
Tot això no em privar~ pas de dir, però, que el
meu article del "Butlletí" descrivia fets i fets
actuals i que l'afany teoritzador-de coses pas¡;adc~
o futureS-Que J. V. Foix indirectament m'1Iribueix, és un afany que no existeix. Era un articb
de coses actuals i de tàctica actual.
I encara haig de dir que la posició de J. V. Foix
i la meva, en aquest problema, són absolutament
oposades. J. V. Foix, creu que el nacionalisme català-Que no té res que veure amb altres moviments
nacionalistes-ha donat ja lloc a un tipus de n01':lonalista tan pur i tan filtrat, que rebaixa a qüesl!:;ns
de la vida, com la ocial. Jo crec al contrari. L,"
qüestions social, religiosa i financiera tenen avui,
per un nacionalista català tanta importància o m~s,
per ventura, que la qüestió nacional.

. '"
~

Un mot sobre la crítica que ]. V. Foix fa del
meu romanticisme.
J. V. Foix està ben orientat quan no parla uel
meu romanticisme polític, vull dir, de la meva covardia. Sóc un covard i ni J. V. Foix ni ningú no em
treurà d'aquí; d'altra part, aquesta manera d'és •.:r
meva m'encanta i n'estic molt content.
J. V. ' Foix està mal orientat quan parla del ~Deu
romanticisme pràctic. J. V. Foix suposa que en el
ben entès que Josep Pla sigui José Pla, jo no sóc
un nacionalista romàntic perquè escric en castella.
Si la finor de J. V. Foix ha arribat a esbrinar en
les coves de la Direcció de La Publicidad el que
passa allà dins, no desconeixerà el contracte que jo
tinc amb aquell diari. Que jo sàpiga, aquest contracte no ha pas variat. Una elemental discreció cm
priva d'ésser més papista que el senyor Jori.
J. V. Foix suposa que l'escriure en castellà em
dóna els suficients diners per considerar;me exclòs
del quadre de víctimes de Catalunya. Desgracldddment no és així. A l'administració del meu diari
els envio. I si volen nota de les meves despeses,
estic a la seva disposició.

El número 7 18 de /a V CII porta una conversa
de J. V. Foix amb un redactor d'aquest diari en la
qual hi ha e crit: "Alguns ens han titllat com a
cercadors d'una doctrina i d'una substància al'" Ac¡ion françaiS("'-diu En Foix."
Dec dir que si J. V. Foix aJ.ludeix al meu article
del "Butlletí" quan diu això i suposa que aquesta
atribució meva és feta a les doctrines de la seva
gaseta í al nucli d'inteJ.lectuals que agrupa, no està
en el cert.
A l'hora d'escriure l'articlet no coneixia MONITOR.
Testimonis poden dir que fou e crit amb anteriOritat a l'aparició del número I d'aquesta gaseta. I de
cap font 110 em podia pervenir el coneixement de
la posició actual dels hòmens de la seva publicació.
L'article fou escrit pensant amb altres persones
que no són ni vostès ni els intel~ectuals amics de
la veHeitat als quals J. V. Foix aJ.ludeix.
Dissimuli el senyor Director.

Josep Pla.

E'~
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una conver a amb Lenin digué Que a Anglaterra
le classes eren almenys duescentes. El comunisme
d'altra part és inaplicable a l'humanitat per raons
fisiològiques. Només es manifesta en certs animals
inferiors, com les formigues, que neixen amb les
mateixes aptituds físiques i les mateixes necessltats_
El fascisme té un programa positiu; la seva brúixola és la nació. Tendeix a resoldre tots els probleme egons el intere sos superiors de la nació."

L'iDternaeionalillme
de la hl8tòrla.

ell

la nelael&

"L'interès nacional és superior als particulars,
als grups, a les classes, a les mateixes contingències d'una generació. Tot sovint una generació ha
de sacrificarse pels interessos de les generacions
future . El destí nacional és històric, en quant constitueix la profunda essència, la raó i l'explicació de
la història de cada poble. L'internacionalisme és
antihistòric perquè és negat pet la història universal. Existeix només un internacionalisme: el creat
per la força dels imperis de les religions, de les
mani festacions genials del pensament humà.
N o es pot creure tampoc en el dogma del paClfisme ni en el mite de la Societat de les Nacions.
Lenin ha fet una guerra nacional contra Polònia i
una guerra imperial a l'Asia, camí de I,,~ Indies."

què vol el fallcillme.
En línies generals el fascisme vol el desenrotllament de totes les energies nacionals. AI problema
de la repartici6 que immobilitza e! pensament socialista, el fascisme sobreposa el problema nacional de
l'augment de producci6. Cal combatre els demagogs
però cal ésser amics del poble i favorables a l'elevació de les seves categories. Reconèixer i defensar
els sindicats, mentre tinguin caràcters de nacionals.
o es pot admetre que hom pugui per caprici d'un
home o d'una oligarquia interrompre un servei nacional indispensable."

El movim.ent.

El dellarmament.

El moviment fascista. extremat, ha atès, per ventura allò que n'estimulà la creació: un moviment
reccionari àdhuc en els partits més adversos. Els
partits lliberals que davant l'empenta de! socialisme
extremista es decantaven a admetre'n conclusions
perillores, darrerament davant l'empenta oposada
ael nacionalisme extremista com sentint-se ajudats
per una força que els mancava han retornat a llur
equilibri governamental, amb un matís tanmateix
més nacional que adés. El fascisme és l'aspecte patriòtic del futurisme.
El fascisme, diu "il Popolo d'ltalia", és una mlllcia civil que combat per la salvació i per la gra&1desà de la nació italiana. En el número passat MoNITOR n'exposava el programa. Creiem que els nostres lectors s'interessaran per les noves dades que
d'aquest moviment aportem en aquest número.

Sobre el desarmament, Mussolini, en un discurs
electoral de Milà, ha dit:
"En quant al problema militar les nostres idees
fascistes són aixímateix desembaraçades i simples.
Sò demà tots els (tobIes desarmen, nosaltres, que
som el poble més pacífic de la terra, desarmarem al
nostre torn. No és el nostre pensament de carregar
òamunt les espatlles del poble italià un vast cúmul
d'atuells de guerra, però fins a què els altres poble!>
no desarmaran, seria pura follia de desamar primer
nosaltres; d'altra part qualsevulla que sigui el règim
a Itàlia, serà sempre necessari que l'Estat pugui
comptar amb un contingent de forces militars.
Aquest contingent ha d'ésser tecnicitzat, reduït a un
organisme amb poca de gent que estigui en els
oficis, i amb molta de gent que estigui en les palestres i en les places d'armes de manera que la
qualitat pugui substituir l'element quantitatiu. En
tals condicions es troba avui dia Europa i particularment Itàlia, que àdhuc un Govern extremista,.
d'ésser possible el seu adveniment, hauria de crear er
seu exèrcit per a la defensa de la pàtria social."

EIII màrtirs del falleis_e.
,. Hi ha alguna cosa de místic en el fas ci sme rellevada en els seus màrtirs. El bolxevisme ha tet
milers de víctimes a Rússia i a d'altres indrets,
però no ha tingut un màrtir, un confessor de la fe.
El fascisme n'ha ofert a desenes i a centenars.
Una de les primeres tasques del fascisme fou la
defensa dels resultats morals i materials de la
victòria, en un període en el qual, retirats Sonnino i
Orlando i passat el poder a les mans de Nitti, el
Govern tristament s'havia aliat als derrotistes i als
bolxevics. Aleshores els nostres oficials, compran(.Ot-hi els gloriosíssims decorats, eren objecte d'insults i de vioiències a totes les places d'Itàlia. Els
desertors eren alliberats de les presons; haver volgut la guera i la victòria era títol d'infàmia i d'ostracisme. Els caporetistes tornaven a la llum decidits a noves prepotències i a noves infàmies. El
1919 fou severament tràgic i horrible; uacionalment
ens havíem envilit."

Retorn de llistem es medievals.
"La batalla era aleshores aspra contra les tiranies
vermelles que s'anaven creant al nord i al cenlre
d'Itàlia. Ressorgien als aspres conBictes comunals
de l'Edat Mitjana i · s'instauraven successivament
en armes els nous capitans del poble, els nous
senyors, els nous prínceps. Hom creava tribunals
vermells i guàrdies vermelles. Hom negava la llibertat de reunió, d'impremta, de paraula. Bom negava el dret ' d'alimentació, d'assistència mèdica, obstètrica i farmacèutica. Qui no era bolxevic no tenia
dret a la vida I Fórem en perill de caure a ¡'abís on
agonitza Rússia. Itàlia estava amenaçada de perdre
el rang conquistat entre les nacions que dirIgeixen
la civilització mondial.
Vingué la rebeMió dels fascistes, això és, la de
tots aquells jóvens estrenus formats a la guerra i
que volen per a Itàlia un període de nova grandesa.
Els pacifistes ultrancers i els hòmens de mala fe
acusen als fascistes de violència; però no protestaven quan els maximalistes declaraven a grans
titulars de voler imposar a 40 milions d'hòmens la
més tremenda de les dictadures."

El fascisme no va pali contra el
proletariat.
"El fascisme va contra el paràssits, contra els
dèspotes del poble, els quals gairebé sempre són
burgesos i oligarques.
És fals que l'humanitat es divideixi teològicament en dues classes: burgesia i proletariat. Wells en

¡Jlonarquia! ¡República! ¡Itàlia!
Havent-se produït una escisió en el facisme motivada per les seves tendències republicanes o de
desafecció a la dinastia regnant, Mussolini, cap ¡fundador del fascisme ha declarat:
"Hom crida i visca el rei! El fascistes criden
i visca Itàlia! El nostre símbol no és l'escut dels.
Savoies; és el feix lictori, romà i aixímateix, si no
us desplau, republicà. Els fascistes no es troben
lligats a la sort de les actuals institucions monàrquiques com demà no es trobarien lligats a eventuals institucions republicanes. Havem sentit tots
durant la guerra la insuficiència de la gent que ens
governa i sabem que s'ha vençut per la sola virtut
dei poble italià, no per la inteJ.ligència i la capacitat
dels directors. Si el règim, que durant aquests
temps ha obert una successió, ha d'ésser superat,
havem d'ésser nosaltres aquells qui ocuparan el seu
lloc. De les noves eleccions en pol sortir una assemblea nacional a la qual nosaltres demanaríem de
decidir sobre la forma de govern de ' l'Estat italia.
Aqueixa diria: república o monarquia; i nosaltres.
que havem estat sempre tendencialment republicans, diríem: República. Nosaltres som antiprejudicialistes, antidoctrinaris, problemístics, dinàmics;
no tenim prej udicis ni monàrquics ni republicans.
Ara diem que la monarquia és absolutament inferior al seu comès perquè judiquem els fets i observem que en poc temps s'ha fet a Itàlia més propaganda republicana que no pas en cinquanta anys.
La monarquia ha cridat al poder Giolitti, hi ha mantingut Nitti, ha ratificat la pau per reial decret. La
monarquia, donGS, ha complert la seva funció d'unificadora d'Itàlia. Ara ha d'ésser comès d'una república d'unir-la i de descentralitzar-la regionalment
i socialment, de garantir la grandesa del poble itahàA pesar de tot, el fascisme tot defensant l'existència de la nació, ha salvat aixímateix la dinastia.
No havem fet el procés de la monarquia perquè
creiem que actualment un canvi de règim no és cosa
de prendre's a la lleugera. Pensem en la nació j
veiem que per damunt de tot cal ara per ara, restablir l'equilibri nacional. Si el fascisme no es posa
als peus del rei és perquè el rei no s'identifica amb
la idea de pàtria. La fidelitat del fas ci sme és per una.
santa causa: la causa d'Itàlia. És el nom d'Itàlia
el sagrat, l'adorable, el gran nom, en el qual tots ens
retrobem."
(Segueix a la plana 27) .
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Les Col-leccions
d'Art Catalanes
PER

Il. A. VASSANYES
La Vol·leeeló d'En Leopold Gil
La "CoJ.lecció Gil", com correntment se l'anomena ès, sense mica de dubte, una de les millors coHeccions de pintura de Catalunya. La forma un conjunt d'obres pròcer, serioses, guarda de amb bella
cura, d'un veritable mèrit artístic, bon Ilombre
d'elles de definitiva i reconeguda paternitat. Respon
tota el1a. tant amb el nombre de joiells precisos com
amb les atribuïdes al to, a l'esperit de finesa del seu
fundador, que sabé d'escollir per goig del seu viure
les més belles obres d' entre la tàrrega d'of ertes que
n'hi feren. Així En Pere Gil, avi de l'actual propietari de la coHecció i diputat a Corts per Tarragona l'any 1837, la inicià durant Wla seva e tada a
Madrid comprant les teles i taules millors de la
coHecció d'avui, de la qual adquisició hom ne guarda encara rebuts i filiciacions, algunes d'elles per
cert ben curioses. La coHecció passà de ,rés a
mans del fill d'En Pere, que visqué a París fins
als trenta anys dedicat ell mateix a la pintura i que
fou el mecenes d'En Bellet Mercader, i desp rés d'ell
l'heredà En Leopold, a qui encara pertany per fortuna de les obres, que han trobat en ell un pulcre
i inteHigent amic i un continuador de la collecció.
,.
Puix, el senyor Gil, ultra l'haver catalogat, fet controlar el mèrit i mantingut en excellent estat les
seves obres, n'ha augmentat encara el nombre amb
aportacions valuosíssimes i de gran encert.
Número 6. Aquest suposat retrat de DOll Alvaro
portància, ens apar trobar-hi moltes de les caractede Bazan, per la coloració pujada i lIumillosa esrístiques de Van-Dyck i que ens el fan considerar
pecialment en la testa, que no és l'acostumada del
com una obra ben personal d'aquest, el qual tema
ama de tractar i en el qual millor s'expressava la
Ticià, se'l podria creure una obra del Tintoretto;
però, la tranquilla, harmoniosa i mestrívola pinceseva personalitat melangiosa i digna.
lIada tan al1unyada del fogós i arrauxat de la
Número 14. La gran tela "L'Anunciació" , sigd'aquest, la digna i majestuosa posa, la noble i senada per Francisco de Solis mereix per la seva
rena tranquiJ.litat, l'eurítmica i ponderada disposibeltat i importància d'ésser coHocada al costat de les
ció de les línies i volums tan lluny de la fogosa ,
de Camillo i Antolíllez. Pintada amb un magistral
continguda energia del Tintoretto, ens el fan tenir
desembaraç i amb un magnífic domini de la tècnica,
per un dels superbs retrats que pilltà el Ticià.
la pasta és d'una rica qualitat; i la visió sensible

I

A mablement convidats per ell a emetre la nostra
>opinió sobre aquestes obres, el mèrit de les quals
tractadistes d'art ben autoritzats ja l'escatiren, anem
a complir avui el seu desig inaugurant, alhora, amb
el nostre comentari, una nova secció de la nostra
gaseta, ja que sota el titular que encapçala aquesta
plana, havrm de procurar que s'hi reculli en númecos successius de MONITOR tota la riquesa artística
particular de Catalunya.
Comencem, doncs, per la collecció Gil, fent avinent que per l'anàlisi d'aquesta tan important collecció seguirem el mateix ordre en què les obres
.són catalogades.
Número 1. "La vella del fanal". És una magistral pintura de profunda objectivitat, de punyent
humanitat i d'una gran mestria i sobrietat tècniques. E l catàleg l'atribueix a Rembrandt; nosaltres,
per la pinzellada martellada, pel modelat a facetes
tan diferents del tèrbol ambient, del tintillejant lIuminisme, dels envolcallats i misteriosos contrastos
de llum i ombra de Rembrandt, ens apar atribuible
a Niklass Maes (1632-93), que fou deixeble de
Rembrandt des de 1650 a 1654 i en els anys immediats fou en els que produí les seves pintures millors i més originals, entre les quals opinem que s'hi
-pot comptar aquesta.
Número 2. "Els dos captaires". Per l'escultòric
relleu, per la profunda intensitat característica de
les testes, al primer esguard apar una obra dels Lenain; però un detingut examen fa obi rabies algunes
=racterístiques-per exemple, entre altres netament
holandeses, la manca de ponderació arquitectònica
de la composició,--que més que als Lenain el fan
atribuible a Ferdinand Bol (1616-80), que fou, com
l'autor del quadre anterior un dels millors deixebles
{fe Rembrandt. Una de les obres seves que més s'assemblen a aquesta per l'estructllració, caràcter del
dibuix, profunda intensitat expressiva i un no molt
feliç arranj ament de la composició, és ., Els regents
{fe la llebroseria" del Rij sks M useum d'Amsterdam,
{fatat del 1668.
Número 3. "Sant Pau". Per la magistral sobrietat en la tècnica i en la disposició, per l'ampla i
justa execució que amb tal insistència cerca la qualitat dels objectes, per la grandiosa simplicitat amb
'Què els plecs són resolts, per la infúlible justesa
de la pinzellada i per l'arranjament del color en ter res característica de les seves primeres obres, i
àdhuc per minúcies com el tipus de lletra de la inscripció que es troba en l'angle superior esquerra del
'Quadre, idèntic al de 1"'}Esopus" i el "Moenipus", el
creiem obra indubitable del primer període de Velazquez, tal vegada de la mateixa época del sant
Pere de la coJ.lecció Beruete.
Número 4. Retrat de Raimond Llull. Es tracta
d'un retrat de fantasia per l'estil dels d'Arquímedes i de Diògenes, de Ribera-I'Espagnoleto,-i els
d"'}Esopus" i "Moenipus" de Velazquez que ja
alludírem. Igualment el creiem obra indubitable
d'aquest mestre i de la mateixa èooca que l'anterior
"Sant Pau ", del qual en posseeix -les q~alitats, si bé
la major aplicació de la pinzellada menys desem baraça da i un arranjament de color més fosc ens fa
creure que fou pintat algun temps abans.
Número S. Apareix classificat en el catàleg com
un "Sant Llorenç"; el munt de pedres que té sota l
la mà esquerra en l'angle inferior dret del quadre
ens autoritzen, creiem, per a titola l'-lo un "Sant Esteve". Reuneix característiques essencials del Zurbaran i dels valencians: realisme auster, ferma i viril misticitat, sòlida, forta i desembaraçada factura,
ric colorit, conjunt de qualitats que ens el fan atnbuir a Jacinto Jerónimo de Espinosa (1600-67), deixeble entre altres de Ribalta.

Número 7. URetrat d'un Papa", de Philippe de
Champagne. El seu precís i probe dibuix atent i
fisiollòmic d'un vigor un poc sec, fa que no trobem
l'atribució desencertada.
Número 8. Confessem que aquesta pintura dels
"N ens de les fruites" ens desconcerta. Ell el1a trobem juntes una destresa magistral de pinzellada,
una simplicitat meravellosa per a resoldre dificultats i una sellsibilitat colorista digna de Velazquez.
Alguns detalls, el gosset de la destra, per exemple,
afirmariem que són d'ell; però els tipus de les figures, el de la nena més que els altres, tenell un fOI t
caràcter murillesc. I, més que res, la composició
movimentada i de posicions un poc torturades d'tan
marcat accent italià, fan que si no fos el "Mercuri
i Argus " que reuneix moltes de característiques semblants i que ens fa creure que aquesta pintura pot
ésser original de Velazquez, creuríem que es tracta
d'una imitació per mà italiana d'aquel1 mestre.
Número 9. Quadre de gran tamany, el tema del
qual és l'Ascensió del Senyor", està signat per
Camillo en 1651, vint anys abans de la seva mort i
és, creiem, una de les millors obres d'aquest. El
seu colorit, d'una tonalitat general blonda, en la
qual àmples masses de colors meravellosament harmonitzades i equilibrant-se unes a altres, gràcies a
un gran instint de colorista enriquit per les lliçons
apreses dels venecians i dels flamencs, canta un
hossanna triomfal magníficament correspost pel'
l'ampli dibuix i per la composició arquitectònicament ponderada i rica de moviment. D'ésser aquesta
obra de F. Camillo més coneguda, estem segurs que
aquest pintor jugaria dilltre la pintura espanyola un
paper molt més elevat: el que per ventura li correspOll.
- Número 10. "La Sagrada Família i sallt Joan".
Obra italianitzant i en certs detalls-més que res la
testa de sant Josep,-ja espanyolament realista, potser és obra del pintor J uall de J uanes, el cèlebre
pintor valencià, o al mellys de la seva escola.
Número II. "La Puríssima". D'aquesta tela,
signada per Antolinez (José) podem afirmar el mateix que dèiem de la de Camillo; és a dir, que si
fos més cone¡utda faria ocupar al seu autor un lloc
més elevat que es mereix. Si l'èxtasi de la "Magdalena" del Museu del Prado justifica el dir de Palomillo de que Antolínez posseeix u un colorit aticiallat" tot i essent ben personal, aquesta grall pilltura de la Puríssima, un dels joiells de la coUecció
Gil, mereix que s'esmelltin en parlar-Ile els noms
excelsos de Tintoretto, Greco i Valdés i..eaL =s '.ma
obra mestre, d'un colorit ric i sobri, refinat i fort,
sensible i ardit. D'una mística sensualitat elevada, i
plena d'encant constitueix la seva contemplació un
gaudi per als ulls i per a l'esperit.
Número 12. Característic retrat de Carles II, per
C1audio Coello, és sellse dubte un dels millors retrats d'aquest que bell poques vegades ha estat més
encertat que en aquesta velazquiana harmonia de
grisos tan ardida i justamellt avivats amb algunes
taques de vermel1.
Número 13. És Wl noble i tràgic Crucifix en el
qual malgrat certs detal1s muril1escos de poca d'im-

i la concepció familiar anc que elevada i magllificent ment realista, en fan una obra ben expressiva
i característica.
Número IS. "El naixement de Crist". Fina i delicada obra d'Ull autor inconegut.
Números 16 i 17. "El somni de Jacob " i "Remat ". Ens apar que són obra de Pedro Orrente
1555 ? -1644), deixeble del Greco i nomenat " El
Bassano" espanyo\.
Números 18 i 19. Les dues fines i delitades taules d'escola flamenca de les darreries del segle XV,
plelles de dolça, pacient, atenta illgelluïtat, per bé
que formen parel1a no les creiem ni per l'estil, p.i
pel colorit, ni per la tècnica, de la mateixa mà. EllS
apar que són neerlandeses i sota aquest aspecte és
ca racterística u La Visitació", d'una tan rústica i
candorosament realista simplicitat.
Número 20. "Testa de la Verge". És una meravel1a i potser el joiell més preat de la coHeccló.
Ben poques vegades la puresa ingèllua, la idealitat
més pregona i espiritual s'han plasmat de guisa tan
delicada i precisa, tan subtilmellt i simple. Ço que
més tènue i sant pot concebre la ment es troba miraculosament realitzat amb un dibuix minuciosament precís, amb la més a tenta i implacable submissi ó realista. Qui {ou el creador d'aquesta petita
meravella? Si els retrats femenins dels Museus de
Berlin i de Londres atribuïts a Roger de la Pasture,
dit també, R. van del' Weyden, SÓIl efectivament,
com sembla, d'aquest, creiem no anar errats atribuint a aquest mestre la cèlica petita obra mestre
de la col~ecció GiL
úmeros 21 i 22. "Sant Roc" i "Santa Magdalella". Són, al nostre parer, dues taules d'escola espanyola intalianitzant que poden-el •. Sallt Roc" no
té mantes característiques,-ésser atribuïdes a Correa. (inicis del segle XVI).
úmeros 23 i 24. Són dues taules del Rizi, pintades amb ferm desembaraç, quasi abocetades
plenes d'una baronívol, barroca ampulositat.
úmeros 25 i 26. Dues taules segle XVII, rep reentació d'unes batalles, de clares tonalitats i plenes
de vida.
Números 27, 28 i 29. u Escenes de la Vida de la
Verge". Potser són originals de Francesc AntolíIlez (1644-1700), nebot de Josep Antolínez, que pintà
en petites dimensions com les d'aquestes teles temes iguals d'un estil murillesc.
Número 30. No li cal a aquesta tela la signatura
de Muril1o-cas rar en les obres d'aquest mestre,
aquesta és signada,-per a adj udicar-n'hi la possible paternitat. El fon del paisatge, per ïamoiei1t •
l'estil tan particulars, i més pel colorit ros tall
característic d'un dels períodes més originals del
mestre, és prou, potser, per a justificar-ne l'atribució.
Número 3 I. Aquest" Bodegom" signat per Menéndez es distingeix per la seriosa exhuberànc.ia,
per la rica justesa de qualitats, pel domini de la
tècllica i per l'àmplia, pulcra execució.
Número 32. Altre "Bodegom" d'Ulla potent fermesa, en el qual la fortitud i justesa imponderables
en què la pinzellada fixa la corporeïtat i la qualitat

dels objectes, i sobretot el colorit càlid i sobri, i
la noble, seriosa, àdhuc austera objectivitat, el fan
digne de Velazquez.
Número 33. "Retrat de Carles lI" pel Carreño.
Qs, segons nosaltres, un dels millors retrats que
aquest pintor executà de "El Hechizado". L'imponderable mestratge amb què la pinzellada fixa les
característiques del model, i la seriosa i dins la
sobrietat, rica harmonització del color, ne fan una
obra admirable.
Número 34. "Sant Joan". Veiem el magistral,
diriem infalible domini tècnic de Velazquez, aplicat
a un tema d'auster misticisme com "Els Hermitans ", i un efecte de llum semblant a algun fragment del "Mercuri i A rgus ".
Número 35. "Retrat de cavaller" per Rigaud.
Ens apar justa l'atribució d'aquesta tela al pintor
retratista de la cort de L1uis XIV.
-úmero 36. ,. Paisatge". Pel desembaraç de
l'execució, i, altrament per l'ambient daurat i per
l'italianisme assats ' convencional, no és, potser,
aquesta tela, qbra d'Albert Cuyp? (1620-16g1).
Número 37. "La Sagrada Família
flors".
Ens sembla ben acertada l'atribució de la tela a
Van Thielen.
Números 38
39." Cavalls". Són unes agradables pintures. Semblen obra anglesa del segle XVIII,
obra, potser de Stubbs o d'algun dels seus imitadols.
Número 40. "Crist i el Cirineu" per S. del Piombo. Vàries particularitats ens impideixen de consl·
derar-Io obra d'aquest mestre. Ens apar ésser antiga còpia amb variants i de mà espanyola del quadre
dèl Piombo avui número 345 del Museu del Prado,
del qual n'existeix una rèplica a Dresde.
Números 41 i 42. Són dues batalles amb justícia
atribuïdes a Salvator Rossa, arrauxades, tenebroses.
plenes de moviment.
Número 43. " us de dona". Coure per Werf.
Més agradable que si fos obra d'aquest pintor ens
apar que és d'època posterior i de mà francesa.
Número 44. " Testa de Crist". És una bella i
imponent testa de Crist, sòlidament pintada. La
creiem obra d'un pintor de la Itàlia del Nord sota
la influència del Joan Bellini.
Els números 48 i 49 del catàleg. "La Verge i
l'Infant" (coure) i "Adoració dels Reis" (taula), .
són obres d'interès, la segona amb molt de caràcter
d'època el mateix que les arques ornades amb VIStoses pintures en vidre del segle XVII números .'53
i 54 i que la tela número So "Taverna", pintura plena de les qualitats que fan assats encertada la seva
atribució a Steen.
El número SS, cap d'estudi de Velazquez-segons
el catàleg-, és una pintura ben agradable i semblant a les testes del " Borrachos" del mestre. És,
potser, Ull fragment d'una obra de Velazquez perduda o una còpia d'ella.
Els dos petits paisatges números 57 i 58, d'escola
flamenca, un dels quals és obra de l'escola de PaÜl
Bril, són agradables com també i no mallcat de
qualitats el coure número 60, _" Sallt Tomàs " .per Rizi.
úmero 62. "Cap ci' Apòsto; ", per GUlao !{C:lI.
En aquesta tela no hi trobem cap característica de
l'autor a què se l'ha atribuït.
Les correctes i ponderades pintures plenes d'unció
de Benet Mercader, números 45, 46 i 47. ~ixí com
els dibuixos del mateix pintor números 51 i 52, SÓII
obres ben representatives d'un moment i no mall·
cades de bel1es qualitats, com el retrat d'En Pere
Gil, {undador de la coJ.lecció-pastel1 de V Ice!\ts
Rodés, - de delicada coloració i d'un ben copsat
caràcter fisionòmic; el número 59-" Judici Gr. P'l
TÍs ", per Mayol,- d' un curiós neo-c1assicisru r im-
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portant per la història de la pintura a Catalunya t el
número 61 retrat de senyora, segurament pintat fltr
Esquivel de correcte dibuix, fina pinzellada ¡ fre.c~
coloració.
Encara que fora de catàleg, figura també t'n
aquesta coMecció un retrat que, per la característica sobrietat de rharmonització en gidos, per la'
simplificada tècnica i, sobretot, per la seriosa i personal disposició, per l'arranjament tan austerament
emotiu i encara que d'edat diferent (més jove), per
la forta semblança amb el model del númeo 812
del Museu del Prado, original del Greco, és, segons nosaltres, una obra d'aquest mestre, possiblesment executada UllS deu o quinze anys abans¡
que el del Prado, catalogat fins avui com y .. "f'lra~
de cava/Ic'I' inconegut i segons l'autoritzada opinió
del Dr. Mayer retrat del Licenciado Don Jerónimo
de Cevallos.
Heus's ací ~incerament donada l'opinió .:¡ae ens
mereixen totes les obres d'aquesta conec':!6. Podríem posar ja punt final al nostre treball però no
velem fer-ho sense deixar ben remarcada l'admira~
ció que ens ha produït el veure l'exceRent estat del
consenació d'aquestes obres producte d'ut~ll atcnLió, <l'un amo: vigilant que no les descuida un mo·
ment i usa dc guisa discreta de tots els enginys:,
aixi, per exemple, cai adonar-se de com aquestes
f'bre~ al revés de moltes de consemblants gl1arda-1
des en colleccions angleses no apareixen negades
pU ';oa espes'.!. capa de barmç que n'alter.!. àc!r:m
to~:' els valors. l així matei>.. cal convenir cu C'! t>r n
enl.erl que ha ~üiat al st'nyor Gil en dibUIxar ell
JlI.lt<'Dl per cada pintura la talla del marc c: ' lre!po~1
nel1t. Perquè poques de vegades com en aq·.le~ta
cOllllCIÒ es dóna el ca~ que els marcs no §.ig •.1.t'l un
atemptat contra l'obra que tanquen. I ací uo solament no li fan cap mal ans ne són, en cada cas url
bell i atinat complement que no passarà l1laJr .... t III
als ulls inteUigents.
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The Art of Catalonia
Collect ions
Tlte Gil colJection
by D. A. CASSANYES

with translation and additions by GUILLERIIO BEBGNES
The Gil collection, as generally known, is undoubtelly one oí the finest art collections oí Catalonia,
consisting of a number of works of dignified ano
seríous character, of true artístic value, and a great
number oí them oí perfectly established authorshlp.
Both, the perfect1y established works, as the ones
of uncertain author show the highly refined spirit oí
the founder of the ccrllection, a man of discriminating taste who knew how to select true gems that
could be a delight to mind and soul, among the
many works that were offered to him. Its characlcr
is well defined with the well expressing ph rase,
pronounced by the eminent art critic and actual
Director of the Prado Museum, Don Aureliano de
Beruete y Moret, on an occasion of a visit' paid to
the collection, "la colección respira honorabilidad".
So don Pedro Gil, grandfather of thc actual
DÇ>n Leopoldo and member of Parlament for Ta~
rragona, on the year 1837, started the collection,
whilst his sojourn at Madrid.
The best and most important works were bought,
being quite interesting the documents and bills concernin to the purchasses, som e oí them oí a very
curious character.
From don Pablo the col1ection passed to his son,
who devoting his liíe to painting, lived in Aris unti] his 30 tb. year, and was afterwards the patron
of Benet Mercader, the Catalonian painter.
Finally at his death the collection was inheriteó
by bis son don Leopoldo, the actual possessor. Fortunatelly the collection has found in him a delicate
and intelligent lover, and a man who was to continue the work started by his grandfather years be, fore.
To Señor Gil we owe the catalogue, establishment of most of the important works, its exce1lent
state oí preservation, the enlargement of the coll ection with some important additions and the framing of the paintings on gorgeously and tastefully
hand carved fram~s, done under Señor Gil's own
ideas, desfgn and direction.
Kindly requested to give a criticism about this
collection, a thing that has previously been done j:¡y
rather authorized persons, we sball endeavour to ,
pleasc Señor Gil, and at the same time we will
start a new section in our gazette.
Under this head line,' it wil! be our aim in tuture numbers of MONITOR to publish a relation of
all the artistic wealth privately kept at Catalonia.
Collecting the matter, we shall follow the same
order under which the works are catalogued.
N.O 1. "OId woman with a lante~n", is a magnificent painting, oí proíound deep humanity and
of masterly and sober technic. Appears catalogued
as a work by Rembrandt, but the direct brush
stroke, the modelling by patches, and the whole
technic, so different oí the atmospheric and envelopping backgrounds, oí the mysterious contrasts oí light and shadow oí the works oí Rembrandt, makes us think that the author oí this
painting might a have .been Niklaass Maes

I

(J632-93), a pupil oí Rembrandt from 1650-54. His
best works were produced aíter that period, alld
to our belief, among them, the one described.
N.O 2. "The two beggars". A painting that by
its right, sharp and strong relief, the intense full
of character heads, gives at first the impression oí
a work by one of the Lenain, but a careful sttudy
shows some particulars entirely dutch, example, the
lack of sound and massive composition, which makes
us think that the painter rather than one of the Lenain, was Ferdinan Bol (1616-80), who alike the
author oí the previous work studied under Rembrandt and was one oí his most advanced pupils.
A work that recalis this for his structure, design,
profound intense and expresive, and besides a not
very happy composition is "The Regents oí the pest
house" in the Rijsks Museum at Amsterdam, bearing the date oí 1668.
N.o 3. Saint Paul. The technic oí this canvas
sobrious and grand, the same as its composition, the
broad exact executi on insisting on the research of
the real and exact quality of things, the big simplicity of the draperies, the direct and unfalling
brush stroke, the colour arrangement in earth colours, so characteristic oí the first period oí a great
master, the lettering on the upper left hand corner
so similar to the ones on the "}Esopus" and "Moe-

nippus ", makes us believe, to be an absolutely undoubtful work oí the first period of Velazquez, probably produced about the same time as the Saint
Peter oí the Beruete collection.
N.o 4. Portrait oí Raimond Lull. A íantasy portrait quite similar to t!te ones oí "Arquimedes"
and " Diogenes" by Ribera, called the Espagnoleto,
and "}Esopus" and "Moenippus" by Velazquez.
We also believe it the work oí this master, though
a rather less broad technic and a darker colour
arrangement places this painting as produced several years before than the Saint Paul.
N.o 5. Supposed Saint Laurence. The pile oí
stones under his left hand, in the lower right side
oí the painting, authorises us to name it Saint Estreve. It recalis Zurbaran and the painters of the
Valencian school.
Sober realism, strong and virile misticism, solid,
big and broad handling, rich colouring, makes us
think and ascribe this canvas to Jacinto Jerónimo
de Espinosa (1600-67), who was among others a
pupil oí Ribalta.
N.O 6. This supposed portrait oí the Spanish Admiral Don Alvaro de Bazan, by its colouring, high
and luminous, specially in the head, which is rather unusual in the paintings by Titian, might be taken as a work by Tintoretto, but the severe, harmonius and masterly brush stroke, so distant from
the wild and impetuos work of Robusti, the dignified and magestuous pose, noble and serene tranquility, the well balanced arrangement of lines and
volumes, far again fro rn the furious energy of Tintoretto, the correct design, the hand of a big wide
drawing and handling, recalling so much the "Man
with a glove", at the Louvre, convinces us, that this
canvas is a superb and magnificent portrait, among
thebest painted by Titian.
N.o 7. Portrait of a Pope by Philippe de Champagne. The exact and severe drawing, alert and
physiognomic, oí a rather dry vigour, takes us to
the conclusion that the painting is well ascrib¡:d.

N.o 8. We most confess that this painting of
"Children wilh fruits" is somewhat puzzelillg. We
find a masterly brush work, marvelouus simplicity,
easily solved difficulties, and a colouristic sense
worthy oí Velazquez.
Details like the little dog on the right hand side,
for example, would make us believe the painting to
be by the spanish master, but the types of the
figures, speciaUy the little giri, have a certain Murillo character, and besides the movement of the
composition and the somewhat tortured poses, and
oí a strong italian characller, make, us believe that
ií it was not the "Mercury and Argus" that has
rateh similar charasteristics, and inclines us as thinking Ve1azquez the auhhor oí this canv:J¡, we would
think of having an italian imitation oí the spanish
master.
N.o 9. A painting oí large size and oí a religious subject, "The Ascension oí Our Lord", signed by Camillo, 1651, twenty years before his death.
To our belief one oí the best works oí this parnter. Its colour generally warm, the broad masses of
colour marvelously harmonized and balanced, among
others, thanks, to a great colouristic sense, enrichened by lessons learned from the Venetian and
Flemish schools, sing a triumphal hosanna, magmficently answered with the broad design and the so
well balanced, arranged and rich in movement composition.
We believe that if this work by Camillo was
better known to the world, this painter would hold
in the history oí spanish painting, a rather high place, which happily belongs him.
N.o 10. The Holy Family and Saint John.
W ork oí italian influence and in certain det,!ils, especially the head oí Saint J oseph, entirely rea1istic
spanish. May possibly be the work oí Juan de Juanes, the famous Valencian painter, or at least oí
his school.
N.o Il. "The Inmaculata". We shall say oí this
canvas signed by José Antolinez (1635-75), the same that we did oí the previ ous work by Cami1lo.
Better known this painting, would place its author
in higher steem and position, which he really deserves.
If the ecstasy oí the "Magdalene" at the Prado
Museum, justifies Palomino's words, that Antohnez has" a Titian colouring" being it a very personal work, this big canvas of the Inmaculata, one oi
the gems oí the Gil collection, deserves when spoken of, to recall such great names as Tintoretto,
Greco and Val dés Lea!. A masterpiece with rich
and sober colouring, refined, strong and sensible.
Very similar to the one exhibited at the recently
held Spanish Exhibition at London, which is considered as one oí the finest Inmaculates that spanish
art has ever produced.
We think the one oí the Gil collection oí about
the same period, better said produced during the
last l'ears of Antolinez's 1ife, who died young, at
forty, and when he was at the height oí his powers.
Oí high and sensual misticism, full of charm, its
sight is a delight to the eyes and sou1.
N.o 12. A very characteristic portrait oí Charles II oí Spain, by Gaudi o Coello. Undoubtelly one
of his best portraits. Very seldom has its author.
been in a happier mood than in Ihis velazquian
arrangement oí grays, justly harmonized and vivified with red touches.
N.o J3. A noble and tragi e Crucifix, with certain
details that recall Murillo, but much more strongly
shows all the particularities oí Van-Dyck, wich
make~ us think it to be a strong personal work oí
that artist, who loved this subject, where he could
ex pres s bis tender, sensible and refined personality.
N.o 14- The big painting the Annunciation, signed
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by Franci co de Solis, deserves for its beauty and
importance to hold a place next to the praised
works of Cammo and Antolinez. Painted in a broad
manner and with a great control of the technic.
The pigment of a rich quality, of a sen ible vLion
and familiar conception, though magnificenlly refined and realistic, help all together to make t1.IS
and expresive and characteristic canvas.
N.o 15. "The birth of Chri t." Fine and delicate
painting of an unknown artist.
, ,. 16 and 17.-" Jacob asleep" and .. Floc." We
believe them the work oí Peter Orrente, (15551644), a pupil oí el Greco, who was called the
pallish llassa no .
•0 18 and 19.
The t\Vo delicated panels of fic·
mish school oí about the end of the XV l.entury,
full of sweet patient and alèrt sincerity, by thel.
separate and different styles, colouring and te-hlllc
dom't seem to us the work of the same mano 'IN e
believe them Dutch, specially characteri tic, "The
Visitation" of a rus tic and candorous realistic simplicity.
N.o 20. "Head of the' Virgin". A wondcr and
perhaps the most praissed gem oí the collectioll.
Seldom has the purest and tender thought, tot'
highest ideal been expressed in such delicate 3-:(1
exact form, so subtile and simple. The pure~t :ln'Ï
saiotest ideals have been miraculously expressecl
with the most perfect de ign, with the most atent
and unerring realistic summission.
Who was the creator of such a wonder:- lf the
feminine portraits kept in the London and Beril"
Museums, ascribed to Roger de la Pasture. also
named R. van der Weyden, are really his prodl:ctions, we shall not be mistaken in ascribing to that
master, the liUle masterpiece of the Gil collecti ,n.
N.' 21 and 22. "Saint Rock" and "Sainte Magdalene. " This two panels, seem to us to be of Sp anish school with Italian influences. May be ascribed
-special1y Saint Rock which has many characteristics-to Correa, (early XVI century.)
N.o 23 and 24. Two panels by Rizi, painttcd in 2
Drunkards, by the Spanish master. May be a frag- I 812 of the Prado Museum, generally knoun as
broad big manner, sketchy and full of vigour,
ment oí a lost painting by Velazquez, or a copy of
.. Portait of au unknoson gentleman", and accorNÚms. 25 and 26. Two war scenes pair\ted cn
he same.
ding to the authorised oppinion of Dr. August L.
wood, of light colour arrangement and full vf li',:.
The two Iittle landscapes Núms. 57 and 58, of
Mayer, the portrait of Licenciado Don Geronimo
flemish school, one of them of the school of Paül
de Ceval\os.
Núms. 27, 28 and 29. "Scenes of the life of the
Virg in." May be the work of Francisco Anto1ínez
Bril are pleasing. AIso the painting on copper N.o 60
Our final words must be of congratulationan to"Saint Thomas", by Rizi "which has many good
Señor Gil, for being the happy possessor of such
(1644- 1700), a nephew of José Antolínez who pro··
qualities.
treasures, for the extremely good state of preserduced paintings of a smal\ size, and with a sOnJ('what Muril\o style.
N.' 62. "Head of Apostol" by Guido Reni. On vation in which the paintings are kept, as a result
N.o 30. A signed canvas by Muri110, a thing that
this canvas we don't find any characteristtcs of the
of his assiduos personal lo ve and care.
we rarelly find, Its atmospheric background, with
author to whom it has been ascribed.
The correct and well balanced paintings, full of
such a peculiar style of its author, and besi de.> the
golden colouring, so characteristic of one of!he
tender and delicate feeling by bent Mercadé
JlONITOB
most original periods of Muri1lo, is sufficlent to
(Núms. 45, 46 and 47), alike the drawings by the
believe him the author of this canvas.
same artist (núll1s. 51 ad 52) are very representaThe political progra1llffle of MONITOR call be
N.o 31. A still life signed by Menendez, worthy
tive works of an artistic period in Catalonia, with
hered from the followillg ideals.
by its rich exact qualities, absolute control of techmany good qualities.
A Catalonia-Natiotls-State.
Also the pastel portrait by Vicents Rodes, of Don
nic, and quite broad and delicate execution.
B COI~federatioll of Ihe peninsular ,wtions and
N.o 32. Another still life of great strengh, on
Pedro Gil, the founder of the ·collection. of delicate
theil averseas affinities.
which we find an exact and unerring brush work
colouring, and well caught physiognomic character.
C The Empire for the defellce of the Occidel!t.
that translates ton canvas, form and quality of,I. N.' 59. "Judgement of Paris ", by Mayo!. Has a
(wesl).
things, a rich and warm colour scheme, seríous
certain curious neo-c1assicism, important in the his
The conscqltellce of the IlOtiollal aspiratio/ls of
and sober objectivity, which make the work worthy
tory of Catalonian painting.
Catalonia, for MONITOR docs 1101 signify a separaof Velazquez.
And painting núm. 61. "Portrait of a Lady", untist Ietldency, it rather means a lIew active political
N.' 33. "Portrait of Charles 11 of Spain". To our
doubtelly painted by Esquivel, of correct design,
life i1l the frame of a lIew peninsular slructure or
fine handling and fresh colouring.
judgement one of the beSI: portraits that this artist
order which 'wi/l suit, with only olie goa I in
painted of "El Hechizado". The masterly way with
Out of catalogue and the lalest addition to the
view, all the forces of its hetero,l}l'lIeolts C01llPCwhich the brush affixes to the canvas the characcollection, is a portrait by el Greco, of a very sober
nents.
terístics of the portrayed person, the serious, sober
and chaacterisiic harmony of gregs, simple technic,
l'he concretioll of sltch a finalit). is Ihe COllfed;:serious and personal composition and arrangement;
and richly harmonized colour arrangement, make
ratio1l of the pelli/lSldar nations and affinitive overthis a work of very high standard.
which has a very strong likeness though of about
ceas' COU11 Iries, Ilew oga.11S for the defence of tl/(!
N.' 34. "Saint John." We find in his little painting
ten years younger, woth the model of canvas núm.
West.
the masterly and unerring control of mediums charac/'.eristics of Velazquez, on a subject of misticism
like the "Two Hermits", and a light eHect similar
to some fragment of "Mercury and Argus".
N.' 35. "Portrait of a gentleman" by Rigauld. To
our belief a well ascribed canvas to the portrait
painter of the court of Louis XIV.
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N.' 36. "Landscape". By its broad execution, golden atmosphere and italian character, may it not be
a work by Albert Cuyp? (1620-1691).
N. 37. "The Holy Family and flowers·'. We think
it well ascribed as appears in the catalogue to Van
Thielen.
Núms. 38 and 39. "Horses". Pleasing canvasses.
They seem to be English of the XVIII century.
Pcrhaps of Stubbs or some one of his followers.
N.' 40. "Christ and the Cirineus ", by S. del Piombo. Certain deataills prevent us of thinking tll1S
canvas the work of this painter. We believe it an
oId and somewhat changed copy by a spaniard after
the painting by del Pi<imbo, t<r-day at the Prado
~Iuseum_(N .o 345 of catalogue) and of which there
IS a replica at Dresden.
·úm. 41 and 42. Two battle scenes justly ascribed t.o Salvator Rosa impetuous sinister and
full of movement.
'
N.' 43. "Nude women", on copper and catalogued
as. by Werf. More pleasing than a painting by Iu m,
th,s one is of latler period and by a French artist.
N.o 44. "Head of Christ". A beautiful and lmPosing head of the Saviour, strongly painted. We
believe it the work of a north italian arlist infiuenccd by John Bellini.
N'ums. 48 and 49... The Virgin and Infant" (coo-

La eolección de don Leopoldo Gil
La "colección Gil", como usualmente se la llama,
es sin duda, una de las mejores colecciones de pintut:a que existen en Catalufia. La forman un buen
número de obras de artístico abolengo, conservadas
con esmero, de un mérito indiscutible y algunas de
elias de reconocida paternidad.
Como lo afirmó el ilustre critico y actuat director del Museo del Prado, don Aureliano de Beruete y Moret, la colección Gil "respira honorabilidad ".
Y pregona de Un mismo modo con sus joyas precisas que con las atribuídas a tal o cual maestro, la
fineza de espíritu que guió a su fundador al escoger
de entre las abrumadoras ofertas esas maravillosas obras con que adornó su vida. Inició la colección
dOll Pedro Gil-abuelo del actual don Leopoldo y
diputado a Cortes por Tarragona el año 1837,-durante una de sus estancias en Madrid, reuniendo
entonces las mejores tablas y las mejores telas que
hoy 'la integran, de cuyas adquisiciones se conservan aún los correspondientes recibos y las filiaciones, algunas, por cierto, curio ísimas. La colección
pasó despué$ a manos del hijo de don Pedro, que
vivió en Paris hasta los treinta años entJ:egado a la
pintura, y fué el Becenas de Benet Mercader, y a
u muerte la heredó don Leopoldo, a quien todavía pertenece, por fortuna de las pinturas, que en
él hallaron un ingular, inteligente amigo y un continuador de la colección, Ya que, ademas de catalogarlas, controlar su mérito y mantener1as en exce1ente estado, el señor Gil ha aumentado el contenido de su colección con aportaciones valiosísimas y de un gran acierto.
Amablemente invitados por él para j uzgar1as
después que otros muy autorizados tratadistas pronunciaron ya su indiscutible mérito y paternidad,
vamos a cumplir hoy su deseo, inaugurando a la vez
con nue tro comentario un nuevo apartado de esta
gaceta. Pues que bajo el título general: "Las cole,ciones catalanas de arte" hemos de procurar que
desfilen por los números sucesivos de MONITOR
toda la riqueza artistica de Cataluña.
Con la colección Gil
intento, advirtiendo que
el orden mismo de su
J úmero r.-La vieja

~er), and te "Adorations of the Magi" (panel) are

tnteresting works. The Adoration has strong charccter of the period, the same as the arcas, decoratcd with pleasing and joyful paintings on glass of
the XVII ceutury (Núms. 53 and 54 of catalogue).
. Also canvas Núm. 50 "Interior of a cafe ", a painhng full of qualities that makes us think it well ascribed to Steen.
N' 55 . A" head stuby", by Vel;í.zquez. Is an agreb'
a le painting and very similar to the heads of the
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damos comienzo a nues tro
para su analisis seguiremos
catalogo.

del farol. Soberbia pintura,
de objetivismo profundo, aguda humanidad, gran
maestria y. sobriedad técnicas. El catalogo la atribuye a Rembrand, pero a nosotros nos parece por
la piucelada, por el modelado en faceta tan diíerente del turbio ambiente, parpadeante luz, de Jos
envueltos, misteriosos contrastes de luz y sombra
que afectaba el gran holandés, que esta obra debe
atribuirse a su discípulo
iklass Maes (1632-93), el
cual produjo durante los años 1650 a 1654 e inme.-

26
diato ,su tela mejor y mas originales, entre la!>
que podría contar e La vieja del farol.
Número 2.-Los dos m endigos. Por su e cultórico relieve, por la profunda inten idad caracteristica de las te ta, parece, a primera vi ta, obr,.
de lo Lenain ; ma al examinaria detenidamente
se ponen de manifie to algunos esenciales detalles,
(un ejemplo, entre ot ro , de procedencia netamente
holande a : la falta de ponderación arquitectónica
en la compo ición), que, mà Que a lo Lenain
recuerdan a -Ferdinand Bol (1616-80), uno de los
mejores discípulos, como el autor de la otra tela,
de Rembrant. Una de us obras Que mayor palecido guarda con la Que comentamos, tanto por su
estructuración y caracter del dibujo ,como por la
profunda intensitat expresiva y una no muy feiiz
dsposición de conjunto, e la que e titula Los regentes de la leproseria. del Rijsks Museum, de
msterdam, fechado el año 1668.
Número J.-San Poblo. Por la magistral sobri edad técnica y u dispo ición, por la ejecución amplia y justa a la busca insistente de la calidad de
los objetos, por la grandiosa simplicidad con que
estan resueltos 10 pliego , por la justeza infalible
de la pince la da, por el arreglo de lo colores con
tierras, característica de us primeras obras, y hasta por minucio idade como el tipo de letra de la
inscripción que e halla en el angulo superior a la
izquierda de la t ela, idéntica a la del Esopo y el
}.f I!nipo, nos parece indudable que esta es una obrd
del primer período de VelazQuez; tal vez, de la
misma época que el S ali Pedra de la colección
Beruete.
úmero 4.-Retralo de Raillumdo Lulio. Se trata
de un retrato de fantasía por el estilo de los de
ArQuímedes y Diógenes, de Ribera-cl Espagnoleto,-y los de Esopo y M enipo, de VelazQuez antes
mencionados. os parece también obra indudable de
este último maestro y de la misma época Que el
San Poblo anterior, con idénticas cualidades; aunque una mas cuidada aplicación de la pincelada Que
aquí es menos libre y el tono oscuro del colorido, induce a pensar si fué pintado algún tiempo antes.
Número 5.-Esta pintura aparec e c1asificada en el
catalogo como la de un San L oren:;o; el montón
de piedras bajo la mano izquierda del santo, en ci
angulo inferior a la derecha del cuadro, nos autor.za, empero, para Hamarla un San Esteban. Reúne
características esenciales de Zurbar¡ín y de los
ma est ros valencianos: realismo austero, firme y v;ril misticismo, sólida, fuerte y libre factura, riquísimo colorido; conjunto de cualidades Que permiten
atribuirlo a Jacinto Jerónimo de Espinosa (1600-67),
discípulo, entre otros, de Ribalta.
Número 6.-Este supuesto R etrato de dOli Alvaro
de Ba.::611, por el colorido cilido y luminoso (especialmente de la testa), poco común en el Ticiano,
se podría creer que es obra del Tintoretto. Pero la
tranquila, harmoniosa y maestra pincelada tan diferen te de la fogosidad de este último, la digna y
majestuosa pose, la noble y serena tranquilidad, la
eurítmica y ponderada disposición de ,las Iíneas y
volúmenes antípoda de la exaltada y a la vez contenida energía del Tintoretto, dicen bien c1aro que
se trata de uno de los mas soberbios retratos gue el
Ticiano pintó.
Número 7.-Retrato de un Papa, de Philippe de
Champagne. La -austera precisión del dibujo atentu
y fisionómico, de un vigor algo seco, confirma la
atribución del catalogo.
Número 8.-Los niiios de las fru/as. Esta pintura
desconcierta al critico. En ella estan reunidas junto
a una destreza suprema de la pincelada, una simplicidad maravi110sa para resolver dificultades y una
sensibilidad colorista digna de Velazquez. Algunos
detalles, como por ejemplo el perrito de a derecha,
se diria Que son de él; si las figuras- la de la niña
mas que ninguna,-no tuvieran un fuerte acento
murillesco. Y mas aún, si la movimentada composición, las posiciones algo torturadas a la manera
italiana, y otras características de esta tela, no
tuvieran parecido con Mercurio y Argos, se diría
que si és ta no es una tela de Velazquez se trata en
cambio de una imitación del maestro, hecha por
mano italiana.
Número 9.-La Ascensió1J del Señor. Tela de gran
tamaño firmada por Camillo en 1651, .einte años
antes de su muerte. Es una de sus obras mejores.
Su colori do, de una general tona1idad blonda, en
]a cua1 se equilibran y harmonizan maravi11osamente grandes mas as de color dispuestas por un instinto colorista enriquecido con las lecciones de los
maestros venecianos y flamencos, canta una hosanna triunfal a coro con el dibujo y la composición
arquitectónicamente ponderada y rica de euritmia.
Si esta obra fuese mas conocida, de seguro que el
Camill0 ocuparia dentro la pintura española un
lugar mucho mas a1t-o que el de hoy, o sea, aqucl
que en razón le correspon de.
Número IC.-La Sagrada Familia y san Jua".
Obra ita1ianizante que por ciertos detalles como por
ejemplo: la testa de san José, ya de un realismo
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e pañol, podría er del pintor valenciano Juan de
Juane o por lo meno d
u escue la.
Número Il.-La Purísil1la. De e ta tela que firmó José
ntolínez. puede decir e otro tanto que
la de Cami11o: que i fue e ma conocida ~e rectificaría la posición de su autor en la escuela de
valore de la pintura española. Si el Extasis de la
Magda{¡ma del {useo del Prado, justifica el decir
de Palomino, Que Antolínez posee "un colorido aticianado, sin dejar de ser personal. esta gran pintura
de la Purísima, joya de la colección Gil, merece
ser mencionada juntamente con los excelso Tinto rello, Greco y Valdé Lea!. Es obra maestra, de un
colorido a la vez rico y sobrio, refinado y fuerte,
en ible y atrevido. Su mi tica sensualidad elevada
y lIena de gracia comunica al contemplaria goce
para los ojos y el espíritu.
l úmero 12.-Característico Rl!trato de Carlos 11,
pintado por Oaudio Coello. Es, sín ninguna duda,
uno de los mejore que conocemos; pocas veces
Coello acertó mas que en esta velazQuiana armonía
en gris tan atrevida y justamente avivada con algunos toques rojos.
Número IJ.-Es un tragico, noble Crucifijo en el
que, a pesar de ciertos detalles murillescos de poca
monta, nos parece ha1tar muchas de la esenciales
características de Van-Dyck, hasta considerarlo como una de sus obras per onales. Es tema Que VanDyck amó tratarlo y en ci que mejor se expresó
su caracter melancólico y digno.
Número T4.-La gran tela : La A1lullciació11, de
Francisco Solís, merece ser colocada por u belleza
e importancia al lado de las del Camil10 y . ntolínez.
Pintada con estupendo desenfado y con magnífico
dominio de la técnica, la pasta es de riquísima
calidad. Y la visión sensible y la concepción farnili,,!,
aunQue no menos elevada y realista, hacen de 611a
una obra harto expresiva y característica.
úmero 15.-EI Nacimimto de Cristo. Sensible,
delicada obra de autor desconocido.
Númreos 16 y 17.-EI Sueño de Jacob y Rebaij,o.
Nos parecen obra de Pedro Orrente (I555?-1644),
discípulo del Greco, lIamado u El Bassano" españo\.
Números 18 y 19.-Estas dos delicadas tablas de
escuela flamenca de a fines del siglo xv, lIenas de
dulce, paciente, atenta ingenuidad, aunque forman
pareja no nos parecen, ni por el estilo, ni por el
colori do, ni por la técnica, obras ,de una sola mano.
A juzgar por ciertos detalles las creemos neerlan<1esas y, así c1asificadas, resulta característica La V1sitaci6n de una rústica, candorosa y realista simpliNúmero 20.-Testa de la Vi,.ge,~. Una maravilla y
tal vez la mas preciada joya de la colección. Pocas
veces la pureza ingenu a, el idealismo mas profundo
y espiritual fueron p1asmados con pareja delicadeza
y precisión, tan simple y suti\. Cuanto de ten ne y
santo puede concebir la mente humana se halla aquí
milagrosamente realizado con un dibujo Sill tacha,
con la mas atenta, implacable sumisión a la realidad.
¿ A quién se debe esta pequeña maravi11a? SI ' S
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retratos femenino de los museos de Berlín y de
Londres atribuídos a Rogelio de la Pasture, lIamado también R. van der Weyden. on, como efechvamente parecen obra sUYil. no era arrie. garlo
I
atribuirle también esta célica obra maestra de la
colección Git.
Números 21 Y 22.-Son Roque y santa Magdale1Ja. Dos tabla
a juicio nuestro de escuela española
italianizante Que bien pueden-el San Roque especialmente-ser atribuí das a Correa (principios del
siglo XVI).

l

• 'úmeros 2J y 24.-Dos tablas del Rizi, pintadas
con firme desen fado, casi abocetadas y de una viril
barroca ampulosidad.
-úmeros 25 y 2Ó.-Otras dos tablas del siglo XVII.
representación de una batallas en ton alidades c1aras y lIenas de "ida.
Números 27, 28 Y 29.-Esce1las de la vida de la
Virgen. Tal vez son originales de Francisro AntoHnez (1644-1700), sobríno de José Antolínez, QUt
pintó en peQueñas dimensiones telas con temas
iguales, de estilo murillesco.
úmero Jo.-N o hace falta ver la firma de Murillo-caso raro entre sus obras, és ta tiene firma,para atrii>uírle su paternidad. El paisaje, ambiente y
estilo tan l'articulares y, aún mas, rubio colorido tan
característico _ uno de los períodos mas origínales
del maestro, justifican de sobras su atribución.
Número Jl.-Bodególl, firmado por Menéndez que
se distingue por la seria exhuberancia, por la rica
justeza de calidades, por el dominio técnico y por
la amplia a la par Que pulcra ejecución.
úmero J2.-0tro Bodególl potente y firme, en el
cual la fortaleza )' precisión imponderables de la
pincelada fijan la corporeidad y la ca1idad de los
objetos y cuyo colorido cilido y sobrio, y el noble,
austero objetivismo lo hacen digna de Ve1azquez.
Número JJ.-Retrato de Carlos lI,. por Carreño.
l os parece una de las mejores obras del pintor y
uno de los mejores retrato s de "El Hechizado".
La imponderable maestría con que el pincel fija las
características del modelo y la muy seria y dent ro
de la sobriedad, rica harmonización del color, hacen
de este retrato una tela admirable.
Número J4.-San Juan. Se aprecia en esta tela
el magistral, diríase inefable dominio técnico de
VelazQuez, ap1icado a un tema de austero misticismo como Los Ermitaños y un efecto de luz parecido en a1gún fragmento al M ercurio y Argos.
Número J5.-Retrado de 1411 cabollero, por Rigaud.
Nos parece justa la atribució'1 de esta tela al pintor
retratista de la corte de Luis XIV.
Número 36.-Paisaje. Por el desenfado de la ejecución, por su ambiente dorado y por el italiamsmo
asaz convencional, ¿ no sera esta tela una obr'! de
Alberoo Cuyp? (1620-1692).
-úmero 37.-La Sagrada Familia y flores. Nos
parece accrtada la atribución de esta tela a Van
Thie1en, como reza el catalogo.
Números 38 y 39.-Caballos. Son unas agradables

pinturas. Parecen obras inglesas del iglo XVIII, tal
vez pintadas por Stubbs o alguno de sus imitadores.
Número 40.-Cristo y el Cirineo, de Sebastian del
Piombo. Algunas particularidades nos impiden considerar esta tela tal cual el catalogo. Nos parece
copia antigua con variantes, posiblemente de mano
española, del cuadro del Piombo hoy número 345
del museo del Prado, del cual existe también una
réplica en Dresden.
Números 41 y 42.-Dos bataUas con justicia atrtbuídas a Salvator Rossa, de fogosa tenebrosldad, y
muy movimentadas.
Número 4J.-Desnudo de mujer, Cobre de Werf
Mas agradable que si fuese de este pintor, nos parece de época posterior y de mano frances3Número 44--Tcsta de Cristo. Bella e imponente
testa del Salvador reciamente pintada. La creemos
obra de un pintor de la Italia del norte influenciado
por J uan Bellini.
Las obras Que corresponden a los números 48 y
49 del catalogo, La Virgen y el Niño (cobre), y
Adoración de los Rl!yes (tabla), son interesantes, especialmente la segu.nda por su marcado caracter de
época, al igual Que las arca s ornamentadas con vistosas pinturas sobre cristal, del siglo . XVII, números
SJ y 54 y la tela número So, Taberna, lIena de cualidades que hacen acertada su atribución a Steen.
Número 55.-Cabeca de estudio, de Velazquez, según el catalogo. Es una pintura asaz agradable y
muy parecida a las testa s de Los borrachos. Es, tal
vez, fragmento de una obra de Velazquez extraviada o copia de ella.
Los dos pequeños paisajes números 57 y 58 de la
colección, de escuela flamenca, uno de ellos obra de
la escuela de Paúl Brill, son también agradables y
no faltado de cualidades el cobre número 60 Sa1Jto
T01ll6s, del Rizi.
Número 62.-Testa del Apóstol, por Guido Reni.
No hali amos en esta tela ninguna de las características del autor al cual se la atribuye. Las cor rectas y ponderadas pinturas llenas de unción de Benet
Mercader (números 45, 46 y 47 del catalogo), así
como los dibujos del mismo pintor (números SI y
52), son obras representativas de un momento y D O
faltadas de muy bellas cu alidades. Lo propio puede
decirse del Retrato de Don Pedro Gil, fundador de
la colección-pastel de Vicents Rodés,-de delicado
colori do, y muy acertada fisonomía, de la
número 59.-Juicio de París,-por Mayo1, curiosa
por su neo-c1asicismo importante para la historia
de la pintura en Cataluña y de la tela 61 Retrato de
seii.ora seguramente pintado por Esquivel, correcto
de dibujo, de fina pincelada y tresco colori do.
AunQue fuera del catalogo, figura también en esta
colección un retrato que, por la característica sobriedad de la armonización en gris, por la simplificada técnica y por la muy seria y personal disposición, .austera y emotiva, parece, aunque sea el mo·
delo de edad diferente (mas joven), por su parecido
con el modelo de la tela número 812 del Museo del
Prado, un original del Greco, ejecutada, tal vez,
diez o quince años antes Que el del Prado, catalo·
gado hasta hoy como un retrato del caballero desco·
nocido, y según la autorizada opinión del Dr. Mayer
retrato del Licenciado don J erónimo de Cevallos.
He ahí sinceramente expuesta la opinión Que nos
merecen todas las obras de la colección Gil. F ero
no Queremos dar por terminado nuestro comentario
si!! hacer constar la admiración Que nos p~oduce
excelente estado en que se hallan las obras toda¡,
gracia s al amor atento que su posesor las profesa,
de los inteligentes cuidados de que las rodea, usando
y no abusando de los procedimientos de conserva'
ción. No de otro modo podría explicarse cómo estas
obras no aparecen como las de otras muchas colecciones-especialmente inglesas,-cubiertas de una es·
pesa capa de barniz que altera los valores de las
pinturas. Y 10 propio cabe decir del buen acierto
indujo al señor Gil a dibujar para cada tela
marco de talJa diferente. Porque pocas veces se
este caso, y casi siempre atentan los marco s
el buen gusto de la obra que encierran. Pero
colección Gil no solamente no causan daño
antes son de cada cuadro un belJo y
complemento Que no pasara inadvertido a las
das inteligentes.
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L'interessant Ardengo Sòffici, fascista aiximateix,
ha escrit entorn d'aquesta discussió sobre ?l,anarquia
o "l'pública:
.. 1) L'esperit italià té per fi suprem el concepte
d'unitat així en les disciplines polítiques con en Ics
artístiques, filosòfiques i religioses.
2) L'home italià és doncs naturalment monàrquic,
de la mateixa manera que és clàssic, és idealista
(platònic) i és catòlic..
3) El principi republicà és la creació d'un esperit antiunitari, més aviat analític que sintètic i per
això la forma republicana equival en política a ço
que en art és el romanticisme, en filosofia l'empirisme i en religió el cristianisme protestant."

A. L'EGIPT~

El s e s dev enIments .
ignat Abdul-Hamid Said han aparegut a '¡l Pa-

paia d'Italia aquestes declaracions:
.. Egipte reclama el seu dret natural a la independència. Anglaterra s'hi oposa amb totes les armes.
Aquesta sufocà els primers moviments amb sang,
després ha cercat de dividir el poble egipcià recorrent adés a la violència, adés a les lloances, empleant o les intrigues diplomàtiques o la repress¡~
inaudita. Creà darrerament amb artifici la crisi del
cotó per pertobar la situació financiera i afeblir la
resistència d'Egipte. Totes aquestes temptattves no
tingueren altre resultat que el de reforçar el moviment nacional. Davant els passats esdeveniments
difondí pèrfidament notícies calumnioses, cercant
de fer creure que les manifestacions egipcianes
eren xenòfobes i de fanatisme musulmà contra els
europeus-calúmnies mil vegades provades falses
amb el testimoni de les colònies i dels representats
de les potències estrangeres. No, els egipcians 110
van contra els europeus.
La causa directa de la nova agitació consisteix
en el convit del govern anglès al soldà de trametre
una delegació oficial per tractar del projecte Mi1ner
que no fou acceptat pel poble sense essencials reserves, compresa l'abolició del protectorat i dels st:u o
efectes en el tractat de Versa lles i següents.
Egipte, vol, en resum, sense mercadejar-la, la
seva independència completa, a l'interior i a l'exterior, des de la naixença al desembocament del NIl.
Repetim així mateix que els aliats no han de permetre la iníqua pretensió d'Anglaterra d'usufrutuar
sense límit Egipte com una colònia seva, impedintli les lliures relacions amb els altres pobles.
Nosaltres fem una crida a tots els pobles que nodreixen encara el culte de 1'1 justícia, perquè si per
ventur~ els governs romanen sords i abandonen
Egipte· a la discreció britànica, no sigui menysconegut l'esforç titànic dels egipcians, disposats a
tots els sacrificis i que no cessaran la batalla fins
a haver conquistat el suprem bé de tot poble: la
independència nacional."

D ' ITALIA

decadència intel·'ectaal segoRs
Giov anni Dapini.
A 11 Tempo de Roma, Giovanni Papini ha publiun article del qual n'extraiem els següents pafs:
obtenir una prova, fortíssima per bé que
de la decadència intelJectual italiana a ies
èpoques, ens bastarà de recordar les idees
vives i noves, les escoles més afortunades i
que de cent anys ençà han format el
de l'esperit dels europeus i dels americans.
d·aquestes idees no és nada a Itàlia; cap d'aescoles no ha sorgit d'entre nosaltres.
Tradicionalisme, la gran teoria que TIa ressusamb potent evidència l'antiga doctrina del pridel poder espiritual, això ·és, religiós, esta
ligada als lloms de De Maistre i de Bunald. El
ens recorda Saint Simon i Fourier,
i Proudhon i en les seves exprcssions més
fiques els dos descobridors alemanys del M ahistòric: Engels i Marx. Els clàssic de
es diuen Godwint i Tuckles, Stirner i
kin. El Nacionalisme, en la seva més moideologia, té per pares Barrès 1 Maurràs;
es pot derivar de la política de lord
i de Chamberlain, i de les teories de
i de Houston Chamberlain.
Si dels afers terrestres dels hòmens alcem els ulls
al cel de la filosofia recordarem que l'Idcalisens ve de Kant i deis seus continuadors fins a
; el Positivisme de Comte i de Stuart Mili;
Pessimisme de · Schopenhauer i de Hartmann;
Pragmatisme de Peirce i de J anes. I els dos
que més fortament han percudit la ment
moderníssims són Nietzsche, un polonès nat a
lemanya, i Bergson, un. polonès nat a França.
En les ciències tenim la mateixa història. L'EvoK."UI:ll·Sf)j'P, avui dia en descrèdit, eixí de l'obra de
i de Spencer; la Lòg ica M atemaUca és,
per enter obra de Boole i de Schróder; la
veO":,,,I.r;n no eucl'¡diana és deguda a Riemann i a
esky; l'EcolfUmia pura o matemdtica, és,
pot dir, creació de Jevons i de Walras; l'Euha estat reduïda a ciència per Galton; la
per Lodge i per Myers; la' Psieonàés invenció de Frevd.
Si després passem als grans moviments de l'art

i de la literatura tothom ap que el Romantieisml'
sorgí d'Alemanya, que el Na tura lism l', el Simbolisme i l'Imperialisme nasqueren i floriren a França.
l per no passar sota silenci les novetat més rerents, recordarem que el Cubi-"'ll' tingue p r pare
un espanyol transplantat a París; que l'Exprl'ssionisme és un fruit madurat entre els tude cos i que
e! Dadaïsme fou inventat a Suïssa per un rumà internacional.
La participació italiana al gran treball intel-lectual del segles ha estat sempre de reflex i en retard; un rebre més que un donar. ~s clar que un
historiaire escrupulós enumeraria dues escoles itdliants, nades de semi forasters; l'Antropologia de
Lombroso i el Futurisme de Marinetti. Però de la
vitalitat d'aquestes dues escoles i de quant l'antiga
glòria d'Itàlia pugui aventatjar-se de l'obra d'asquests dos me tres i profetes ho deixem al judici
del discret lector, si aquest lector posseeix, 1 Déu
l'hi conservi, discreci6 i judici.
Aquesta decadència italiana s'agreuja amb el
anys. Si volem trobar qualitats d'enginy havem de
recórrer als vells al llindar de la mort o traspassats
de poc i que no han tingut successors. Les generacions italianes del 60 ençà no han donat ço q\le
donaren les més velles. Si volem aconhortar-nos
amb un gran escriptor a l'antiga, sobri i honest,
havem de reprendre els volums de Giovanni Verga
(1480), el més perfet noveHista després dels Promessl Sposi, o rellegir Ferdinando Martini (1841)
i Beato Frucini (1843). Per conèixer els grans
antics cal recòrrer a Domenico Comparetti (1835)
i a Girolamo Vitelli (1849).
ingú no pot parlar
avui de Dante com Isidoro del Lungo (11)41). El
millor orientalista és sense cap dubte CarIo Puini
(1839). Adhuc en política i en economia cal recorrer a hòmens d'aquella generació.
Ningú, entre els jóvens d'avui, 110 té e! coratge
d'entreprendre un llibre gros del gènere del Maechiavelli de Virali, dels Origini dell'epopea fra,terse de Raina, del Virgilio nel Media Eva de Comparetti, etc., llibres que volen ésser llargament preparats i pensats, però que després nodreixen més
d'una generació. Avui tots els adeptes de la titilografia acadèmica amonteguen memòries, articlcs,
assaigs, estudis, contribucions i minúcies en quantitat, però no n'hi ha cap capaç d'oferir-nus un vel
i propi llibre sobre algun dels nostres escriptors de
primer ordre."
u L'Especialisme perj udica d'algun temps ençà la
nostra cultura, com el Fragmentarisme menaçava
la nostra poesia. Són de fet dues malalties bessones.
L'home que no creu amb tot l'ésser en alguna cosa
al damunt d'ell i més gran que ell no és capaç
d'amar ni d'entendre--no és home verament, home
enter.-I d'esperits que no creuen i que no amen,
de mitjos hòmens que a força de no fixar en res
llur esperança acaben per no creure ni en ells mateixos, no en pot venir res de gran."

E STONI A
Un noa E stat.
Sobre "Estò"ia; els estonia,r.s i la qüestió esto'liana". M. Martna, membre de la delegació estoniana, ha publicat recentment un llibre editat en
alemany en 1919 i actualment vertit al francès .
Heu's ací alguns fragments d'aquesta obra, on
s'exposen algunes de les fases perquè ha passat
la lluita per a la independència d'aquell país bàltic:
"Considerem Estònia comprenent a costat de
l'antic govern, una part nord de la Livònia, una
part de Pskov, una part de Petrograd j parÍ: de la
plana de Lugà. Pertanyen així mateix a Estònia
les 80 illes, grans i petites, escalonades al llarg de
la costa. Les més grans tenen una població purament estoniana, moltes d'altres són habitades per
pagesos i pescadors suecs. El conjúnt compren prop
60,000 quilòmetres quadrats. El ver límit de les regions habitades pels estonians és difícil de determinar per tal com a mesura que la població russa
esdevé cap a l'est més nombrosa els establiments
estonians hi apareixen només que com a illots isolats. Pel sud, l'Estònia no té frontera geogràfica,
però sí una frontera etnogràfica que la separa netament de Làtvia ocupada per letons. Fins a 1917,
els països bàltics, etnogràficament constituint dues
parts, eren administrades com a tres províncies diverses. Després de la Revolució hom fusionà administrativament totes les regions de llengua estoniana. Pel mateix temps es reunia a l'antic govern la
part estoniana de Livònia i es concedia a Estònia
IIna àmplia autonomia, entrant en juliol de 1917 en
funció el Parlament del país, sota el nom de Consell nacional d'Estònia.
Els habitants d'Estònia poden expressar-se en
xi fres rodones en I.ïOO,OOO estoni:ms, més 25,827
alemanys, xifra feble per poder-hi apoiar les pretensions alemanyes a l'anexió. Hi ha a Estònia un
alemany per 6,036 estonians. Aquests alemanys es
reparteixen entre la noblesa, la clerecia luterana
i la petita burgesia. En canvi no hi ha obrers alemanys.
La lluita de totes les classes estomanes cOJltra
les altes classes alemanyes és duta per tota mena
de raons i adquireix un caràcter nacional. El pagès estonià veu en el propietari alemany el seu explotador; el burgès estonià considera el patrIci alemany el seu adversari: l'inteJ.lectual veu en l'alemany el coHega concurrent. Com que el cap d'indústria i els enginyers i els contramestres són gairebé sempre alemanys, en la lluita de classe sostinguda pel proletariat d'Estònia intervé un factor
nacional.
Fins en 1186, el estonians duien una vida sem-
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alant a la de llurs veïn . Hom diu que eren guerrers, que mostraren una gran activitat marítima
i àdhuc pirata. Pos eeix Estònia una epopeia nacional comprenent 19,047 versos: el Kalevipoeg;
po seeix així mateix multitud de cants, llegendes,
adagis, enigmes i le altres formes folklòriques expre sives d'una ànima naciona!.
La invasió dels cavallers alemanys dugué a Estònia a l'esclavitud. Estonians i letons eren conegut per no-alemanys, equivalent per a ells a nohòmens. Amb la naixença del capitalisme e! feudali me (jue resistí totes les revolte seculars, modificà, endolcint-les, le relacions de les classes socials.
El dret formal a la propietat, i la llibertat d'indústria afavoriren més tard el desenrotllament intellectua!. En 1857-61 hom publicà el primer diari estonià i al mateix temps es fundaven les primeres
ocietats de cant i la ocietat literària a Dorpat,
de bella influència i centre del moviment nacional
d·Estònia, dis olta més tard pels opressors. Les al~=es classes alemanyes i llurs agents resistiren enèrgicament al moviment e tonià des de la seva naixença. La premsa i la literatura estonianes, per feble 1 inofen ive qll(' fossin, eren durament maltractades per la censura alemanya.
Després del perlode revolucionari de 1904-06, les
societats agrícoles e tonianes pogueren obrar amb
més llibertat; poc a poc la classe pagesa, amb l'aj ut
dels inteHectuals, reexí a crear una organització
que secundà el seu desenrotllament econòmic.
La noblesa havia deixat als estonians i als tetons
únicament el dret de viur, perquè els poguessin
servir de bèstia de càrrega. Tots els afers de! país
eren resolts pels senyors i executats pels agents de
la noblesa. Quan en 1887 el govern rus emprengue
la russificació sistemàtica del país, encarregà la policia, tribunals i escoles a funcionaris russos, convertint aquestes comarques aristocràtiques en simples províncies russes, en les quals, però, la noblesa hi conservava tots els seus privilegis i continuant el poble sotmès. L'intent de russificació completa elevà protestes dels pangermanistes, que inVItaren al govern d'Alemanya a ocupar el país. La
nobiesa, però, es decantà pel tzar. Fou en 19aó que
a Berlín i per tot Alemanya hom planyia la sort
dels alemanys de les províncies bàltiques com a
alemanys els que s'havien posat al servei del govern rus amb sed de venjança i de sang. Adhu
en esclatar la guerra la noblesa germano-balta serví
fidelment la causa de Rússia i del tzar, protector
tradicional dels seus interessos. Actualment, caigut
el tzarisme, aquesta noblesa declara amb la mateixa convicció que les províncies bàltiques no poden
?rosperar sinó sota la corona de Prússia, amb "esperança de restablir novament el seu poder reaccIonari.
Aquesta noblesa a darrera hora, un cop Estònia
autònoma ha estat administrada democràticament,
ha reconegut en fet els noms fonament jurídics,
però pugnant perquè el Consell nacional sigui substituït per les assemblees de noblesa. El seu pla és
de reunir en un Estat autònom les tres províncies
històriques: Estònia, Letònia i Curlàndia i de lligar
aquest Estat a la Prússia i seguidament a Alemanya. No és pas que desitgin una fusió, ja que volen
posseir una organització pròpia. Aquesta unió de
les tres províncies és contra la voluntat d'estonians
i de letons.

•••
Sembla estrany a alguns que Estònia hagi pretès la independència quan els sembla més polític
de restar units amb Rússia. Les antipaties dels estonians per Rússia són però ben antigues i complexes. No en són solament responsables el tzarisme i l'antic règim, ans els círcols directors de Rússia. Hi ha a la vegada factors ètnics: llengua, costums, tradicions. L'era de russificació fou intolerabIe; és tot el poble rus que ha merescut les antipaties dels estonians. Adhuc els governs revolucionaris no feren sinó continuar la po1itica paneslavista. Kerenski mateix s'oposà a l'ús de l'estonià i del letó. Hi ha una altra causa d'aquesta antipatia que no és possible de negligir: el servei militar. El record que els soldats estonians tenen de
llurs sofriments durant la llur estada a les casernes russes els ha fet concebir un disgust perpetu
contra tot allò que és rus.
No gens menys això no vol pas dir que no sigui
possible de restablir relacions amicals entre Estònia i Rússia. Hi ha relacions de bon veïnatge i necessitat de prevenir tot desacord econòmic que assenyalen l'interès particular d'Estònia a mantenir
bones relacions amb Rússia. Eu canvi l'oposició dels
estonians contra els alemanys i Alemanya és molt
profunda, motivada per les faltes històriques dels
alemanys i pels esdeveniments recents. L'ocupaCIÓ
alemanya protegida pel tractat de Brest-Litovsk,
però tendint a anexar Estònia i Letònia i a protegir la renaixença feudal, fou una persecució criminal contra els estonians i la llibertat. La victòria
aliada i la revolució alemanya posaren d'un cop fi
a l'ocupació.
La invasió bolxevista fou una agressió imperialista del govern soviètic, un ultratge als drets dels
pobles a llur propi regiment. Els bolxevistes no tenen gairebé partidaris entre els obrers estonians.
Sostinguts pels navilis de guerra situats al golf de
Finlàndia, les tropes bolxevistes, ben armades, progressaren talment que a cap d'un mes ocupaven la
meitat d'Estònia, on establiren una dictadura militar pitjor que l'alemanya. El terror vermell a Estònia no té en crudeltat altra exemple anterior que
el d'Ivan el Terrible. Assassinats, execucions arbitràries, furts inaudits i tortures infernals. Tots
aquests crims comesos contra una població inofensiva i ,en nom d'un "Estat futur". Una natural

rea~ió contra aquest envaïment de monstres i
l'ajut dels finlandesos i dels anglesos féu recular
els bolxevistes fins a convertir la retirada en derrota i fuga. En febrer de 1919, Trotzki inicià una
alta ofensiva, detinguda a diversos. indrets per l'esfon; de l'estat-major estonià, que de destacaments
populars improvisats en féu sòlides formacions militars. Hi ajudaren batallons letons, russos-antibolxevics, estonians d'Ingrie (govern de Petrograd) i
una esquadra aliada que mantingué quieta l'esquadra bolxevista de Kronstadt. Aquesta ¡Iuita es complicà contra la que calgué sostenir amb les tropes
alemanyes fixades a la Cur1àridia occidental on, segons les clàusules de l'armistici, "mantenien l'ordre", però en realitat exercien una acció terroritzant.

•••
Alliberat el país de la invasió estrangera foren
preparades les eleccions a l'Assemblea constituient,
tenint lloc les eleccions el 5-7 d'abril, a base del
sufragi universal, directe, igual, secret, amb representació proporcional de tots el ciutadans d'ambdós
sexes de més de 20 anys. Foren derrotats els canditats de tendències bolxevistes, que obtingueren- un
6 per 100 dels sufragis, i triomfaren els demòcrates
partidaris de la defensa nacional. La reforma agrària fou el tema de la campanya electoral, acomplint-se després aquesta reforma mitjançant l'expropiació per l'Estat contra indemnizació de les
terres i el cheptel mort.

•••
Els esforços d'Estònia per la seva independència
són conseqüència del seu amor per la llibertat, expressió d'un poble conscient del seu ésser i conseqüència de factors històrics determinats. La nació
estoniana proclamà la seva independència política
durant la revolució ru sa i sancionant-la en 28
novembre 1917. Per aquest acte el Consell nacional d'Estònia e determinà l'únic detentor del
poder sobirà en el país. Aquest Consell reuneix
ultra els representants del poble estonià, els de les
minories ètniques del país i tots els partits s'hi
troben representat.
En 1919 havien re¡conegut l'Estònia autònoma
la Santa Seu, la Gran Bretanya, França, el Japó,
els països escandinaus, Finlàndia, Polònia i, encara
que sense una declaració formal, Alemanya. Estònia deu molt sobretot a l'ajut anglès. Ço que manca
a Estònia és un estatut internacional definitiu. Cal
esperar que, de conformitat amb els principis de
justícia promulgats pels aliats, serà reconeguda Estònia com a Estat independent. "

LES
EXPOSICIONS
PER

I. A. CASSANYES
Ex.posieió Ramon Cap1llally
L'exposició d'En Ramon Capmany, del Saló dels
Evolucionistes, a les Galeries Dalmau, ens ha revelat un fort pintor. Si el cezanisme-que ací a Catalunya ha servit, potser massa, de tapabruts a alguns indotats,--és una proporcionada i no sempre
fàcil ponderació entre una sensibilitat exaltada que
ço que és passatger embriaga i una inteHigència enamorada del constant, de l'arquitectural, la pintura
d'En Capmany que està superbament dotat d'ambdues qualitats resta per tant del tot compresa dintre del cezanisme sense afectació i sense que el deformisme irradiant i la geometrització dels volums
disfressin ni dissimulin cap de les seves fortes i
poc comuns qualitats, ans al contrari, ens apar, ja
que són procediments que no poden ésser usats amb
èxit pels inintelJigents i pels insensibles, fent-les
més evidents, per tal com són les que més corresponen a l'aguda sensibilitat i a la intelHgència del pintor Capmany.
El conjunt de l'obra és notable i divers, ja que ,e n
ella si els paisatges (llevat de dues impressions que
daten dels seus inicis), d'unes apagades i matisades coloracions tan ben inscrites en la forma, a la
qual doten d·una densa i vinent qualitat, donen la
sensació d'una tan precisa i despullada com súbtil
i aèira calma, o d'un compacte i ferm repòs, les
natures mortes abruptes i denses, de volums cantelluts, de netes arestes, de coloració aparentment tèrbola, però tan plena de continguda ardència i les
Justificades i lleus deformacions de les quals tall
clarament exposen el concepte configuratiu de l'objecte, donan la punyent impressió d'una vehemència
continguda fins a la tortura.
En els retrats En Capmany, tasca difícil, cerca la
éompenetració, la fusió de l'expressió i de la construcció i en aquesta difícil recerca obté resultats
que nosaltres confessem que ens han sorprès. Especialment les teles "En havent dinat·', amb 1an
austera i forta tensió contruïda i disposada, i en
el retrat amb fons de paisatge del "Jove amb la raqueta .', l'esmaltada opacitat del colorit de la qual
ens rememora el d'alguna obra del Grego, i que és
d'un caràcter està tan precisament i inflexivament
plasmat per constructius i vivents volums, copsadors
amb tanta de justesa de l'esencial que en fan una
obra (encara inacabada) d'un valor poques de vegades atès entre nosaltres.
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Els dibuixos per l'abstreta i preci a Iíma, i per
llur tènue delicadesa, emblen diferir de les pintures, perquè en ells la subtil inte(.ligència d'En Capmany ha sabut d'extreure de les coses el permanent,
el més espiritual, el pur contorn sen e haver de fer
ostenir a aquest i el color l'etern combat en recerca
de la mútua i equilibrada compenetració que é el
cezanisme; actitud individual més que no pas tendència o escola.
Felicitem al aló del Evolucionistes, grup en el
qual semblen volguer-se aplegar el més fort anites jóvens de Catalunya, p r l'admi sió d'aquest nou
adherent, i ens és grat que l'única temença que en
oferia aquest tan ben dotat artista, la de que pogués
caure en la monotonia dels paisatges, natures mortes i retrats més o menys de família, s'hagi e vait
davant el projectes a l'aiguada de grans composicions i altres que sabem en prepara.
Ple de dalit i de qualitat poc comun , En Ramon
Capmany ens promet obre grans i forte : les que
avui expo a en fan creure que ho seràn.

Exposició J. F. Rd/ols
El dibuixos que En J. F. Ràfols exposà a les
Galeries Dalmau, recorden incontestablement per
l'espiritual i delicada concreció a alguns de l'Odilon Redon. Però no ofereixen com els d'aquest la
preci a plasmació de les visions conceptuals d'un
e perit tèrbol i elevadament inquietant, ans al contrari, le d'un e perit tendrament bondadós i ingénu.
Executat amb atenta i minuciosa devoció, despullats de tot efectisme, alhora analític i sintètics,
els dibuixos del senyo r Ràfols són l'obra pregona
i amable d'un arti ta al qual la mestria en fixar
l'exacta concreció no li fa, benauradament, oblidarne l'esperit.
El que nosaltres mé estimem - no tots són
d'igual vàlua-són els retrats d'infants, especialment el tènue, delicàdíssim, eteri, propietat del
senyor J. M. Junoy; el perfecte, tan dècorativament
detallat dibuix de "Les camèlies i la mimosa en un
pitxer" i dels paisatges de Vilanova els assenyalats
amb els números 16, 19 i 20, d' un tan ben copsat i
just caràcter.

E.rposició MaI/llei Logar
Les pintures i dibuixo que En Manuel Lagar exposà al Círcol de sant Lluc, mostren ingènuament
i concisament plasmada, la visió d'un espe rit corromput per l'ambient físic i moral de la ciutat moderna. El seu colorit tèrbol, ombrívol dintre l'opaca
gama del qual logra sovint súbtils matisacions d'una
tan aguda qualitat, i el seu dibuix precís, neta expressió d'un objectiu infantilisme que sap de copsar amb ingènua fortitud les característiques formals despullant-les de l'innecessàri i dotant-les de
rotunda expressió, s'uneixen en conjunt bellament
harmònic, plasmació simplificada i aguda d'un curiós temperament.
Les obres exposades no assolien totes un mateix
nivell de realització; entre les que menys flaquej aven esmentem ultra alguns paisatges i natures mortes que no ens entretindrem a detallar, .. L'escena
de cafè concert", tan ben disposada, algún retrat i
d'entre el nus, l'estudi de dona ajeguda d'esquena, que és, segons nosaltres, l'obra més reeixida de
totes les exposades.

E:rposició Joan Miró , a París
Havem rebut el catàleg de l'exposició que a ics
"Galeries la Licorna', de París, ha celebrat l'artista
febrós d'ingenuïtat i de recerques que és l'interessant pIntor En Joan Miró. Ultra les escollides reproduccions d'algunes obres exposades, l'esmentat
catàleg conté un tan profund i comprensiu com simpàtic i generós prefaci del senyor Maurice Raynal.

Exposició Josep Clard
En Josep aarà ha exposat algunes ollres a les
GaleriéS Layetanes, amb les quals ha mostrat, una
vegada ' més, el seu domini tècnic i el seu afany de
grandiositat-la gran escultura que presidia l'expo, sició,-:-alhora que de gentilesa.
Acompanyaven les escultures una sèrie de dibuixos interessants i, sobretot, correctes.

Exposició Josep Arago.y
De l'exhibició que a les mateixes Galeries Laye.
tanes ha celebrat En Josep Aragay, en remarcarem:
de la sèrie d'aiguades de Breda, el característic romanticisme, l'absència de la buidabilitat habitual a
la majoria dels conreadors d'aquest procediment i,
sobretot, l'estilada transcripció. De les ceràmiques
la bella qualitat1 l'ornamentació, si bé és original,
la trobem també assats caricaturesca.

SA. L Ó DE PRIJlA VERA.
1921
No farem del Saló d'enguany una critíca minuciosa, detallant les obres una per una i escatint-ne
i discutint-ne els mèrits; ens sembla millor de donar-ne una curta opinió de conjunt, i de comentar
amb l'extensió que creurem necessària les obres que
ens semblaran més significatives, sense que aquest
procedir ens sigui obstacle per a després fer una
enumeració, breument comentada, de les Obres qUe
pel seu ~alor intrinsec ho mereixin al nostre entendre, prescindint en el possible de tota inclinació devers cap tendència o escola. Mancant-hi bon nombre d'artistes, i entre ells alguns
dels més interessants - dels senyors Sunyer,
Togores, Miró, Espinal, Serra, Sisquella i altres dels

"Evolucioni te", el de la ocietat "Nou
mbient ",
tC.,-no és pos ible que un comentari
d'aquest saló, en conjunt o en detall, pugui donar
un concepte ju t i complert de la no tra art. Feta
aquesta salvetat, havem de confessar que aquest
conjunt el trobem alhora insuficientment conservodor i insuficientment avançat; és a dir, que no és,
com desitjaríem, una gradació de l'una a l'altra de
les dites actitud. o va d'un classicisme academitzant, a l'Armand Point, per exemple, a un avalltguardi me exacerbat, a la Picàbia. No; és d'una
mé o menys àuria mediocritat i ens fa assistir a la
creixent banalització de l'actitud dita impressionista,
cada dia més en orrada "en la mediocritat de la
sen ació directa", de la qual benauradament uns
quants, ben poc , artistes treballen per eixir-ne i de
la qual alguns, victoriosament, ja n'han sortit.
Un d'ells és En Xavier Nogués, a qui ha e tat
concedida-i a ben pocs més podia esser-ho amb
més cl rivident justícia,-una de les sales especials
-la de pintura-d'enguany.
La caracteristica essencial d'aquest artista, é la
resolució en forta i harmònica unitat, de dues actituds les mé antitètiques: un sentit exacerbat I
melangió, irònic i ombrívol de les lletjors i de la
misèria, del trist i del més diformement I!:rotesc,
amb una expressió mesurada i ferma, ordenada i
forta, tranqui(.la i vigorosa. En ell, hom pot dir
que s'hi uneixen, per rar privilegi, la intensa percepció de les tare físiques i morals, la visió ombriva i la força de caracterització d'un Goya amb les
arquitecturades, ponderades composicions, amb les
sintètique figuracions harmonioses i austeres, belIe i erioses de David. Això unit a les amplament
sintetttzal1ts masses de tons i a la neta, geometral
estructuració volumínica que li en enyaren Cézanne i Gauguin, i, obretot, a la p r onalitat fortament
original, amb la ferma i profunda espiritualitat i
amb la visió precisa i austera pròpia d'En Nogué,
devem les petites meravelles amb què omplí la sal.1
a la qual donaven un to d'altiva discreció, de seriosa modèstia, d'aguda fins dolorosa profunditat i
deliciosa gràcia que amb púdica i digna humilitat
s'amaguen i que tant diferien del de bell nombre de
les sales restants.
La nombrosa sèrie d'aiguaforts, sota l'aparent diverg~ncia de temes, maneres i procediments, és
d'una rara unitat, que no volem, anatltzant-Ios, ferIos perdre aquella, un dels més essencials exemples,
de les més pures lliçons que ens dóna aquest artista, que si amb els aiguaforts realitza visions ombrívoles, d'un viril, melangiós realisme, en les pintures-com en "La sardana ", composició tan petita
de dimensions com grandiosa,-sap de donar-nos
amb miniada amplitud una tan fresca, gaia, pueril i
joiosament ardida simfonia de clares i netes coloracions. Les altres dues pintures que exposa valen:
el "Mariner", pel penetrant i ponderat caracteriòme, pel dibuix estricte, per l'ample acuradament de
la pinzellada; i el "Paisatge de Banyoles" ultra
això, per la súbtil i compacta compenetració dels
valors colorístics i dels formals. Tant uns com altres ens fan dir que En Xavier Nogués, i creiem
indiscutible aquesta afirmació que amb tanta de joia
fem-és un dels primers, dels més ben dotats, delS
més forts i dels més originals, sinó el més,-dels
artistes de Catalunya.
En Jaume Guàrdia ha fet ço que apar que molts
de pintors no són capaços. Abandonant les més p
menys sintètiques visions de fragments de la naturalesa, abandonant els petits gèneres, els paisatges,
natures mortes, estudis de figura, ha sabut de reunir-los, en bella ordenació, en ço que es la prova
d'un artista, en ço que dolent-nos-en acabem de dir
que apar que molts de pintors no són capaços de
fer: En Jaume Guàrdia ha fet una composició.
Una composició, és a dir, una obra completa, la
completa expressió d'un home, no sols de la sensibilitat, que això ja no seria una complet expressió, ans de la sensibilitat, de la inte¡'¡igència i de la
imaginació, el concepte que un home, un artista té
del món, dels hòmens o de ço que estèticament n és
la més elevada expressió: de la divinitat.
El senyor Guàrdia és un esperit senzill i ingenu
que tot ho estima, tot ho amoixa i, temperament
franciscà, sobre totes les coses aquelles que són
humils. D'aquestes en percep, artista d'esguard
amorós i d'inteJ.ligència pregona, el constant, l'etern.
Així en els " Pescadors catalans" - tremp - ha sabut d'ordenar amb agradós arranjament, d'ingenu
decorativisme, els arbres fruiters i les palmeres, les
barques i les cases blanques, els pèscadors, l'home~
amb el cove, la mare amb el fill, les noies que trastegen o que es pentinen, les bestioles i les flors,
despullades per intelJigent selecció de tot pintoresc,
de tota anècdota, de tota minúcia. Les tènues i tendres coloracions només serveixen per harmonitzar,
per revestir d'un vel amorós, de gaia i innocent
tendresa el concís dibuix, vivent i estructurada abstracció, essencialitzada i precisa definició dels trets
eternals humans en clar concepte que plauria a
Poussin, que escrivia: "Tal deu ésser el dibuix de
les coses que expressi el concepte mateix de les
coses. Que l'estructura o composició de les parts
mai no sigui recercada amb pena, mai no fatigada
ni penosa, ans semblant al natural".
En la pintura al fresc, "Verge amb el Nen Jesús ". En Guàrdia ha creat, expressió enternida i
dolça del seu esperit, el tipus de la Mad01la catala1ta,
tot bella claredat i bondat, simplicitat i calma, gaia
i recollida, humil i somniadora, en una composici6
el clar i diàfan colorit de la qual, i simple i concís
dibuix, amb tanta de precisió i dé justesa tradueixen
l'espiritual visió.
Amb aquestes dues obres, En Jaume Guàrdia ha
iniciat un camí que molt ens plauria de veure'l seguit. Si un conselI haguéssim de donar-li, seria que
desconfiés d'un cert epinalisme, simpàtic si, però no
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amb la plenitud de ço que podríem dir-ne clà sicament complet. Això de banda, que més que per les
obres d'En Guàrdia ho diem per les dels seus l>OSibles mal orientat seguidor, les pintures d'aquest
ens plauen per la netedat correcta del seu dibuix,
i pel seu bell arranjament, i demanem amples espais
per a omplir i ornar, que tant elles com les que
creiem les eguiran, són prova que pocs com En
Guàrdia són dignes d'acomplir aquesta tasca.
També En Darius Vilàs exposa ultra d'una fresca
"Matinada pirenenca" a l'oli, uns assaigs al fresc,
fragments d'e tudi per una gran composició. En
ells veiem les acostumades dots d'aquest. pintor tan
honrat i humil com treballador. El dibuix, que és
l'habitual en les seves obres decoratives, és d'una
rodonesa potser un poc amanerada, però fort i
consciençut, d'una pacient recerca, d'un abstencioni me castigat; les coloracions quelcom brutes, terroses. Preferim, i de molt, als altres, el plafó amb
la figura de Crist, ple d'unció i d'espiritualitat ;
d'actitud ponderadament expressiva. També :Na
Lola Anglada exposa dues petites mostres de pintura al fresc, curioses, d'una neta sequedat i amb
totes les característiques d'una iHustració.
Les obres d'En Josep Obiols i d'En J. MarQuèsPllig de les quals anem a tractar, ens rememoren
el nom i la personalitat d'En Torres-Garcia a l'Escola de Decoració, del qual ambdós s'orientaren i
iniciaren; aquest Torres-Garcia l'inquietud del qual
mai lassa l'ha dut, per ara a Nova York, i al qual
endrecem la salutació més plena d'admiració,
d'amistat i de respecte.
El senyor Marquès-Puig, apar haver seguit una
evolució semblant a la del mestre en cercar motius
d'inspiració en els espectacles de la vida moderna
en les grans ciutats; les dues obres que ~,<posa e.
remarquen per la grisa finor somorta del colorit 1
per la precisa ordenació de les línies.
En Josep Obiols, al contrari, no vol moure's de
l'heHenisme i, conscientment, hi roman deixant a
qui vulgui s'embriagui de modernitat i de dinamisme. Exposa una sèrie de bells i originals dibuixos,
iHustracions mitològiques, que li valen el poder ésser ape].]at el lIostre Flaxman. Però, així com les
obres d'aquest, per l'eurítmica seguretat del traçat,
per la ponderada gesticulació s'emparenten amb les
obres dels pintors de vasos grecs del període de les
figures roges, les del senyor Obiols, per l'angulosa, un poc arcaica manera plena de primitiva gràcia i un poc salvatge vigorositat ens recorden les
del període de les figures negres. Esperem veure-les
publicades aviat i amb l'esplendidesa que es mereixen, deixant per aleshores, si és possible, el comentari detallat. Podem avui, però, avançar, que ens
apar que una tal publicació seria una de les millors
que s'haurien imprès a Catalunya.
L'aspre, crudel i vigorós realisme en què s'expressa la ferma visió que tè del món el punyent i
tràgic etnicisme ibèric, figuren en el present Saló
amb les obres d'algunes de les més fortes personalitats de aa pintura ibèrica: Gutiérrez-Solana i
Gustau de Maeztu, aquest amb dues grans composicions: "L'ordre" i "La força ", d'una tràgica concepció, Ull poc grandiloqüent, de fosques i expressives coloracions, i d'un voluminisme grandiós,
afectat si es vol, però impressionant, se'ns revela
com a pintor d'evident personalitat. Caractericista
patètic, ombrívolament magnífic.
El formidable Gntiirrez-Solana, que és un nereu
dels Valdés-Leal i dels Goya, dels aiguaforts i Ge
les pintures de "la casa del Sordo "fi però despassant-los si és possible en horrible, implacable, crudel
realisme, en sadisme visual, exposa "Les pentinadores" i "Les choristes", d'una tècnica lliure, aspre
i forta, d'una qualitat rica i fastigosa, d'una abjecció épicament malsana, obres d'un vident profund
del baix i de l'innoble. Modernament, entre altres,
Picasso en algunes obres, James Ensor i més que
ningú Georges Rouault han donat obres semblants
a les de Solana, personalitat en la qual reviu \0tensament, exacerbadament el sec i implacable esperit de la raça espanyola ascètica, lúgubre, que
ama amb infinita intensitat ço que-rara paradoxa
-alhora més odia: la matèria.
Encara que menys exacerbada, la pintura de Piñole-el "Port de Gijón ",-tota ella foscor i aplanament, s'assenyala per Ull esperit semblant, però
quan lluny de les morboses vidències, de satànica
lletjor del senyor Solana I
Kolinic Gousseff, ultra dos nets i precisos paisatges castellans exposa "La Dansa del Sol", composició interessant pel seu colorit ardent i pel sòlid
dibuix, d'una decorativa deformació expressiva,
d'una exaltada joia dionisiaca. La seva tramesa és
d'una divergència assats marcada, com ho és també el cas d'En F. Camps, que ultra unes petites
notes de construcció i sobri colorit cezanista, exposa
una pintura d'un ben agut interès: "La model en
el repòs", d'una rígida, simètrica ordenació de volums, d'una inflexible arquitectura en la qual àdhuc
la fixació del dinamisme de la testa diríem, a guisa
dels futuristes, contribueix a remarcar la neta composició triangular de les masses.
Són ben dignes d'ésser remarcades les dues pintures d'En Francesc Domingo de sintètica estructuració; les d'En Rafael Sala, d'un decoratiu in fantilisme,-"La platja de Vilanova" especialment, és
d'una bella disposició-; l'exacerbat ingenuïsme de
les dues petites obres de N'H. Cassany; la ferma i
continguda exhuberància dels paisatges d'En Canyelles i els d'En Joan Duch sòlids i ferrenys, ben
catalans. Les dues pintures d'En Vidal-Gumà, d'un
profund caràcter i d'un sobri i original colorit. El
seu <¡Retrat d'un pintor" és ben remarcable. En
F. Calicó sap de copsar el característic del model;
En Joan Seix amb el seu retrat femení i amb el seu
bodegom demostra ésser un pintor sensible, honrat
i fort. El nu d'En Lluís Mercader és colorit i

pompó, ben renoi re c; són diverses però igualment
intere sant figures femenines d'En C. Llobet, d'En
Biosca i de N'Alomar, així com les pintures d'En
W. F. de Soto.
Esmentem els nets paisatge d'En Sabater-Mur,
d'En Casals-Peipoc i d'En J. Gibert especialment
el del remat i el dels pins, d'un original i estilizat
volumisme; el d'En J. Salvà, sobri i fort; els de
N'Hector Ragni, de tèrbol colorit i de simplificades masses com els d'En M. T. Monelar i els de
N'E. Bosch-Roger aquests d'un colorit més viu;
el d'En Manuel Lagar, d'una exacerbada i forta
simplificació. Na Teresa Romero, brillant i decor.&tiva; En J. Frau sensible, refinadíssim i original
colorista; En J. Llobet, net i precís; els sobris retrats d'En Sainz de la Maza; el bodegom i sobretot
el paisatge d'En P. Sebastià Roa, clar i ponderat;
el petit paisatge de N'A. Torres d'un ardent i constructiu colorisme; els d'En tIaramunt, d'En Figuerola, d'En Nimio i el delicat objectivisme de Miss
Ravlin.
De les natures mortes esmentarem la d'En Manuel Humbert, de freda coloració i d'una personal,
fantasrnàtica ingravidesa; la d'En Mussons, continguda i sensible; la d'En Jaume Mercader, seca,
però precisa i interessant i el pitxer de flors, d'En
Ricard, d'una neta, dura sequedat.
Mereixen també Ull detingut examen, les obres
dels senyors F. Elies, R. Benet, A. Badrines i
J. Aragay.
És ben remarcable el senyorívol, sensible i hàbil
retrat de senyoreta pintat per En Ricard Canals,
així com els d'En Martínez-Padil1a entre els quals
hom distingeix el de "Mon amic Colomer".
En P. Badia és un traçut aquareJ.lista.
Del paisatgista Mir a qui ha estat concedida la
sala d'honor d'enguany en parlarem detingudament
en un pròxim MONITOR. Avui esmentarem els magnífics paisatges d'En Galwey i de N'Iu Pasqual; els
plens de llum i de color deIs senyors Alexandre de
Cabanyes, Colom, Lluís Foix, F. Llop, M. Oliver,
P. Isem-Alié ... ; la decorativa marina del pintor
galleg Llorens; la sorprenent vigorositat de les natures mortes d'En N. Raurich; els quadres de flors
i el paisatge d'En Carles, cada dia més hàbil. L'evident domini tècnic dels senyors López-Mezquita 1
Pinazo i les 110 menys evidents buidor de l'un i cursileria de l'altre. Els gratuïts i inútils caractenclsme
i lIuminisme dels senyors Baixeres i Hermoso; els
sentimentals esplais dels Llimona, i devallant per
aquest pendent hom troba nombre d'obres que per
ésser, com les produïdes per la vàcua habi1idositat
valenciana més relacionada ens apar, amb els jocs
malabars i la prestidigitació que no pas amb la
plàstica, evitarem de parlar-ne. AJ.ludirem, però, una
sala que la Societat Artística i Literària ha omplert
d'obres d'un dels seus socis en les quals hom pot
remarcar com la imitació acaba per fer desaparèixer l'home per a, com diu Gleizes, no deixar més
que el simi.
Ja havem parlat dels aiguaforts d'En Nogués i
dels dibuixos d'En Josep Obiols.
N'exposa més En Pere Inglada, de línies essencials i estrictes.
En Cassius Boada hi té també tres aiguaforts
sòlids, nets i ben personals, així com N'Herman
Kaiser que domina el procediment.
En Manuel Lagar i En J. Furest, unes mòrbides
apuntacions a la guisa de Guis i Van Dongen. No
es poden oblidar el sòlids aiguaforts dels senyors
Tersol Artigues, Pedraza i Ostes, els colorits d'En
Ferrer-Mates, els d¡ibuixos d'En R. Rigo! i la
tempesta d'un estilitzat orientalisme de ballet rus,
d'En J. Picó.
En Pau Gargallo, al qual li ha estat concedida la
sala especial d'escultura és, sense mica de dubte, el
més inquiet i atrevit dels nostres escultors, alhora
que, com pocs, en coneix i domina la tècnica. Exacerbadament sensible no li desplau que l'emoció expressiva deformi l'estructura, però temperament
fortament plàstic, constructor, per lluny que l'expressivisme exacerbat el porti la seva obra és sempre una escultura ja que allà on el rodinisme només
feia un efecte En Gargallo hi crea una forma, una
estructura. La seva obra és variada, devegad es
aparentment contradictòria, però senwre originat,
forta i interessant. Ultra d'una sèrie de fotografi es
reproduint obres anteriors-una d'elles ens rememora el tens plom "El Virtuós" de l'any passat,les obres noves que ens mostra són prova evident
de la seva inquieta activitat que va de la normal
concepció formal, del modelat savi i delicat del retrat de nena, de l'admirable, verista i ideal estàtua
tombal de la senyora Pidelaserra, de la testa retrat
del malaguanyat Segura al personal i exacerbat decorativisme de les testes repujades, aí caracterids'
me crudel del retrat de Picasso que un tan falaguer
èxit obtingué en el passat Saló de Tardor de Pari~,
i a les fortes, precises deformacions tan expres~i
ves i punyents, d'un tan agut sentit plàstic, d'una
espiritualitat inquieta àdhuc dolorosa de tan profunda de les per nosaltres més originals i potents
obres que ara ens mostra executad~s en plom i
titniades "La toilette", "Testa de noia jove" i
"L'home de la pipa". Obres deïllliti;es tan plenes
del sentit d'avui com, per una realització tan arqLlitectònica, tan cenyida amb què la forma arriba a
copsar en terrible lluita els caràcters permanents,
essencials, eterns.
"L'alba", figura d'una noia en guix, d'En Jaume
Otero, ens recorda un poc per l'arabesc sinuós i
pel tipus al Josep Bernard però se n'anunya pel
delicat i amanyagador modelat ple d~ gentilesa i
de mòrbida gràcia. Amb ella N'Otero s'aierIIla
encara més ' en l'elevat lloc que les "Jovenívoles"
de l'any passat li guanyaren. Aixímateix té a l'exposició una "testa femenina" plena de distinció i
d'ensomni.
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Mèrits semblants té la figura en marbre d'En
Marés d'un modelat més ferm, més grandiós, d'un
'ge6t d'ardida eurítmia. El seu retrat de M. J., en
bronze, és remarcable, com el seu relleu en pedra,
""l'Enterrament del Crist" noblement estilitzat.
La noia del brollador" d'En R. Solanich, és
una obra forta, austeramentt digna, d'una serenitat,
potser, un poc gratuita. Llàstima que recordi tat·,
algunes obres de N'Esteve MonegaI.
En Pere Jou, mestre de la talla, és un artIsta a U
li les tendències de la que fou dita escola de unt,
per la seva recerca de les -plenes, macisses masses
i dels sintètics volum. Exposa un grup de tres nus
femenins dansant i una l1eydetana que són obrts
M

plenes d'encant &à, de~i~~.3Ja1~~i~.!!imitiva fortitud.
És digne d'esment el
nu de dona
d'En Claudi Mimó; la "Nimfa" d'En Martrú,,; les
- l1er, de les quals n'asser;l-yaobres d'En Marto
.. Cap de dona"; lés tall .ell
torturada I de
'Artigu.. sDernis; el casa
el1eu d'En er
; les h~u
retes d'En Ca
En Duran-taste anos I e'
dos nus d'En
o
assats gentils, que bénaurada ment ens el mostren ja deseixit de l'absuld 001"1.tisme a la Troubetzkoi.
Del malaguanyat Juli Antoni hi ha el .. Mmcr
d'Hendaya" d'l1\l baronívol, punyent i profund ca-
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dcter de ferm modelat i de vigorosa concepció
Les d;es delicades testes d'infant d'En Casanoves, d'una finor captivadora són, en canvi, d'un
menys profund caràcter.
D'En Vicents Anfós dues testes d'un arcaisme
fàcil. i, de les obres d'En Josep Ciarà en soble$l!rt
una forta testa de bronze.
l res més. Finit és ja aquest prou llarg recompte
de l'exposició incomplet certament, ja que potser
oblidarem, n'estem segurs, però sense voler-hi),
obres meritòries. No sempre omissió vol dir menyspreu. En un dels propers MONITOR farem algunes
consideracions entorn de l'obra i de l'exemple si ("ap
més gran encara, de Ben t Mercader, de qui amb

tant de bon encert se n'ha organitzat la retrospectiva ; costum aquest que ell sol fo digne de lloa i d'ajut els nostres salons de Primavera. Que ell ensenyi
als nostres artistes d'elevar-se, a concebre, a compo:sar és a dir: a crear, perquè els Nogués, els Guàrdi~ els Obiols, els Marquès-Puig, puguin ésser ben
tost despassats i no restin com ara un isolats entre
la munior imitativa. l que abandonant l'art castel1r.na dels Velazquez i Goya, l'holandès, nòrdic dels
Franz Hals i Vermeer prenguin per únics mest,f'.•
i guies als llatins, als nostres Giotto, Masac:'Ïo,
Lleonard, Rafael, Miquel Ange1... el més nostres
els més grans.
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