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Dimarts que ve. dia 9. comença el cura de granidrtca catalana organitzat per 'Nostra Parla'.
Tota ela catalana de l a Barceloneta que vulguin perfeccionar^ae en l'úa del nostre idioma poden inacriure'a al curset,
què éa gratuït. Ho recomanem amb la més forta insistència.
E l lloc on ae donaran lea lliçons és el Patronat Obrer de
Sant Miquel del Port, que ena ha estat cedit, de 10 a 11
hores de la vetlla.
E l Conaell Directiu de la "Joventut ha vist amb extremj
adhesió la iniciativa de «Noatra Parlar I voldria que tingués a
la Barceloneta un èxit difínitiu.
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1/ENSENYAMENT
Es increïble l'esforç que a Catalunya s'ha
fet en ço que refereix a la parla. En menys
d'un segle, després d'un aturament suicida en
l'us del nostre idioma, rovellat i corrumput
per rinfluència castellana, hom ha arribat a
la magnífica floració d'avui en dia Els literats han adoptat perfectament, còmodament
i folgada, les llurs sensacions a lu paraula,
que ha devingut per gràcia d'aquest estret lligam una paraula viva. Els gramàtics, amb l'alt
principatge de Pompeu Fabra, han aconseguit enmotllar la vida avalotada dels mots
dins l'aspror d'unes normes inflexibles.
Però aquest tresor de la parla gairebé definitiva al qual s'ha arribat mercès un dolorós
i lent escorcollament propi, mercès una tortura formal inacabada, dèu ésser posada a
l'abast de tots els catalans. No n'hi ha prou
amb unes edicions de l'Institut, ni amb uns
cursets generosament organitzats. Cal anar
a la primària font d'aprenentatge. Fariem la
nostra parla ben rica i ben plena encomanant-la. empeltant-la fortament als infants de
Catalunya.
La majoria dels catalans no sap llegir ca- talà. No en sap, simplement, terriblement,
perquè no li ha estat après. Tot això ja sabeu
el que significa: ultra el menyspreu a l'existència de la nació, de la raça, de l'idioma,
enclou el marciment d'una grossa part de la
nostra venidora cultura.
La llengua és un producte en la formació
del qual intervenen les generacions en una
tasca quotidiana.
Però damunt els homes i damunt les gene-
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DEL C A T A L À
racions les coses marquen llur emprempta
definitiva. I així no hi haurà ningú que dubti,
davant el català harmònic, concret, d'una
col·laboració dels homes catalans amb les
coses catalanes. El Mediterrà fou el primer
elaborador de la nostra parla.
Aquesta integració, resultat de la qual és
la riquesa d'ara, es descapdella après en un
sentit invers. Així com el Mediterrà ha fet
la parla, així amb la parla nostra havem de
nomenar el Mediterrà—en una reciprocitat
equitativa.
Perxò a l'infant li cal la seva llengua. No
n'hi ha prou parlant-la, peró. Cal fer-r.e un
instrument de cultura. Perquè és en els moments educacionals quan déu penetrar en la
paraula viva. L'infant ha de saber que aquell
home mitològic que apareix en els llibres, entre
flames i ferres roents, és cl ferrer de la cantonada i no un «herrero->. i així en servarà la
força evocadora. Les explicacions en llengua
no nacional resten sempre, en part. al marge
de l'enteniment. Per que això no sigui, i per
aprofitar totes les posibilitats de les intel·ligències, la llengua catalana dèu ésser la
llengua de l'escola.
Suposant que cap aspiració política menés
el nostre nacionalisme, el sol fet d'aquesta
tirania imposada a la raça en el seu ensenyament, ens
a
totes les reivindicacions. Ho diem ben alt: la
parla és la sustància de la Nació, i fins el dia
que en siguem absoluts possessors i adminisnistradors no serà començada la nostra llibertat.
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L'INSTANT
Es evident que en els actuals moments estem patint a Catalunya, una profunda crisi
de patriotisme: tinguem coratge per a confessar-lio. Llevat d'algunes manifestacions
que isoladament de tard en tard es produeixen, sembla talment que'l nostre poble hagi
perdut la seva sensibilitat patriòtica
Aquest fet devé avui encara més remarcable, si, fent retrocedir el pensament just un
any enrera, evoquem aquell vigorós esclat
que la fi de la guerra provocava entre nosaltres, pressentint que, amb ella. era arribada l'hora suprema de la llibertat. Fou el
moviment més espontani, i per tant. de major
intensitat passional que esdevenia des del
Renaixement ençà. I, no obstant, amb el
transcurs tan sols d'uns mesos observeu quin
canvi més radical s'ha operat en nosaltres.
Aquest fenomen ens l'esplicaría. potser, la
llei física en virtud de la qual una excitació
ha de tenir com a resultant un abatiment tant
més accentuat com més violent haiji estat
aquella. Aplicat el cas al nostre poble, arribaríem a la conclusió de que no estant suficientment entrenats pera soportar una tensió
continuada, ens abandonem a una mena de
deliri que després degenera en anul lació
quasi completa de les nostres facultats Votttives. Emprò, ben mirat, en nosaltres no ocorre pas del tot així. A una sobre-excitació en
succeeix un'altra d'una intensitat quasi parella, enc que de caràcter diametralment oposat
a l'experimentada anteriorment, sens donar
lloc a que passem abans pel trànsit de la postració.
I d'aquesta manera trobem que aquell poble eminentment idealista de darrers de l'any
18, que sols es movia a impulsos del cor, tot
d'un plegat es converteix al materialisme més
irrespectuós, que. per a satisfer sos personals desigs i ambicions, no troba aturador en

QUE PASSA
sos procediments, el pas dels quals diria's que
algú li franqueja interessadament.
Així ens ho prova, per una banda, aquell
estament patronal que'n més d'una oportunitat havia palesat sos sentiments patriòtics;
que per ésser aparentment el més identificat
amb la política nacionalista. havia infós
sospites en altres sectors, respecte als propòsits que la guiaven i qual estament veiem, en
canvi, simpatitzar avui amb elements dels
quals procurava viure'n en un sanitós apartament, i que ara l'amoixen i amb ells col·labora
i s'intel ligencia. arribant en el seu paroxisme
a concebre la monstruositat de determinats
actes que posen en perill la sort de nostra
terra, la qual no repara en deixar a mercè de
sos enemics seculars.
D'altra part aquella massa obrera que fa
un any s'integrava- a la fi a Catalunya per
obra i gràcia de l'apostolat meritíssim que
exercia en aquells instants el socialisme català organitzat, esvaïnt rezels i prejudicis en
mala hora desvetllats i que mantenien al proletariat allunyat de la causa nacional catalana; aquells obrers obliden voluntàriament
els vincles que els uneixen als demés germans
de la pàtria i, obeint a un poder dictatorial
que no se sap amb certesa d'on emana, però
qne innegablement l'inspira gent que no professa massa amor envers ço nostre, s'obstinen
suara en volguer viure la trista realitat del dia,
vencent i atropellant només que per l'afany
de venjar, en aquesta ocasió única, les vexacions sofertes, sens entretenir-se a considerar si la seva obra inconscient repercutirà en
altres temps desaventatjadament en ell i en
els fills dels seus fills.
Pels erros d'uns i altres, cada nou dia que
passa s'eixampla més la separació dels elements productors de riquesa, com si cerquessin terrer per a donar més força a la terrible
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escomesa final. Creiem, per això. que aquesta
no arribarà a produir-se. puix que la ratxada
d'ara desapareixerà amb la mateixa simplicitat que abandonàrem la lluita idealista
d'abans. Altrament, aquella profecia llençada
a Madrid ran del plantejament del problema
autonòmic, de que calia arruïnar a Catalunyd
industrialment, va en camí d'acomplir-se. si

el seny català no s'imposa per al qual és precís que prompte sorgeixi el motiu que origini
la necessària efusió, motiu que haurà d'ésser,
malgrat tots els escepticismes i defalliments,
exclusivament patriòtic.

JOAN CASAS i FIGUERAS

POLÍTICA "COLONIAL"
LES PLAGUES DE L'EGIPTE
Mentre nosaltres malversem els esforços
en lluites egoistes, els egipcians vessen la
sang als carrers d'Alexandria i el Caire, per
una causa d'independència nacional. Heu's•qui com a les veus d'Irlanda i índia s'ha aplegat la de l'Egipte i els hi ha donat una força
major.
L'excel·lent política colonial de l'Angla
terra, ha fracassat sorollosament a l'Egipte,
per la senzilla raò de que l'Egipte no és pas
una colònia. Mai pot ésser sotmesa a tan ínfima condició una terra que es doni compte
de la seva existència.
Els exèrcits anglesos, ara, en la revolta
iniciada, i ofegada de segur, s'han comportat
bàrbarament. No han realitzat actes d'una
crudeltat extraordinària però han disparat
damunt les multituts santament avalotades.
Ja n'hi ha prou. Aquesta agressió als drets
d'un poble que vol ésser lliure, afegeix una
taca més a la política de l'Anglaterra opressora, forta, assentant la seva independència
en la dependència de tants de pobles que en

les hores doloroses de la guerra van ajudur-la
contra l'enemic.
Els irlandesos vàren veure-hi clar Quan
de tots els indrets de l'Imperi britànic arribaven als camps sangonents de l'Europa les
ofrenes de municions, de queviures, de metalls preciosos, que les velles races sotmeses
trametien. l'Irlanda avesada per les anyades
a veure el perill en tota cosa, va revoltar-se
contra la fictícia unitat política que l'esclavitzava.
Suara l'Egipte, fidelíssim en altre temps,
s'ha alçat en contra dels seus interessats
protectors. En aquest camí de l'independència s'ha topat amb l'obstàcle de I-exèrcit anglès. Els soldats, amb la mateixa seguredat
amb que es batiren contra els alemanys, han
afusellat el poble egipcià.
Les tradicionals calamitats s han vist aixís
augmentades. Però així com les plagues passades vàren Ésser per a l-Egipte només,
aquesta darrera plaga d'exèrcits opressors i
Estats ignorants i crudels és coneguda a
molts indrets d'Europa.
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C A T A L U N Y A í L/IDEAL
Hom pariu de nacionalisme i molts dels
que tenen per orgull en dir-se republicans i no
solsainent republicans sinó socialistes hi mostren una indiferència irritant o reben amb
rialla d'indiferència ço que hauria d"ésser lema
de Republicà i Avenç- Hom parla de republicanisme i els nacionalistes sense cap mena de
rialla ni indiferència responen:
Catalunya i Llibertat.
Jo crec que és hora d'aclarir i definir
l'erro dels uns i l'entusiasme dels altres; l'ironia d'ells i la planesa nostra.
El passar dels temps i dels homes ens
mostra unes inesborrables pàgines de renovació que tothom qui pot assolir solsainent
un boci d'ideal pensa, lluita i treballa per a
dignificar-la. Aqueixes renovacions que no són
més que retocs a la bellesa de l'ideal que els
pobles somnien i per tant força defectuós al
drap on les aspiracions pinzellen; ha fet que
cada poble i fins cada home s'hagués pintat
a sa manera eixa excelsitut que hom cerca I
que en và troba en sa grandiositat màxima.
Els pobles, avui que cl món brolla en un
dalir de llibertats i de reconeixements, han
gosat — no sense una forta resistència per
part dels que l'avenç els hi retrassa sos
egoismes — a donar un pas enllà del camí de
les lliberacions on tantes i tantes flors floreixen i que són l'esperançadora medicina per la
migradesa d'ideal i l'empaig de supremacia de
races contra races.
Al donar el primer pas vers el camí glatit,
els pobles han remembrat llur passat més o
menys esplendorós amb una tristor amarga
ensems que de les fulles de sa història han
amassat els drets i lleis compatibles amb les
democràcies contemporànies i han alçat sa
veu en mig del camí cantant sa glòria i aplanant tot lo que caminant el temps hagi pogut
enterbolir el cel de l'esperança seva... i aixis

REPUBLICÀ

hem vist cambiar dels colorits de son ideal; el
vast. l'equivocat i refermar amb nova saba
les pinzellades més escaientes de la bellesa
capida.
Nosaltres els catalans, havem estat dels
que amb més fennença hem lluitat i treballat a
In dignificació de l'aspiració nostra; ideal que
ens esperona ja. aixis que provem l'alè primer que ens alleta al pit de la dolça marc.
Aquesta aspiració nostra ha tingut els
seus moments de lluidesa i fortuna i nostre
pinzell ha pogut expresar en alt grau l'ideal
de Llibertat i Avenç que Catalunya glateix.
espera i vol... Aqui nostre malastre:
Catalunya ha sigut envejada i el seu poble
enganyat en sa noblesa; aqueix ideal, tantmateix ben trobat, fou enmetzinat per tots
aquells que predicant Llibertats i Repúbliques
han dividit nostre poble ben a profit de l'odi
dels altres i de la irredempció nostra.
L'ideal republicà des de la mort de l'iliustre Pi i Margall ha sigut un partit que de mà en
mà ha rodolat insegur per tots els pedregams
del centralisme qui rublert de fines vanitats
ha trocejat les més altes aspiracions i els
més ardits entusiasmes...
D'aquells partits republicans centralistes
que malgrat doctrines insanes eren nombrosos no'n resta sinó la vergonya dels qui. catalans, fuetejaren sa mateixa consciència i
aplaudiren la xorca declamació d'aquells que
diguent-se republicans mercadejaven a una
monarquia tirana l'esplendor i la llibertat de
Catalunya...
L'odi que han demostrat a tot ço que volgués dignificar nostre poble i enlairar a nostra pàtria — pàtria de republicans — ha fet
que els que s'havien après de cor les doctrines del mestre i que sense menyspreu de la
República aixecaven per damunt de tot el
clam de pàtria i llibertat, defallissin i arreeu-

MAR VELLA
lessin sense alena esperant tornar a la lluita
en temps millor per l ideal ben català giie"ls
esperonava.
I el republicanisme com a suprema força
ha pogut com cuc de seda anar cap a la transformació a l'empenta de les renovadores ones
dels ideals.
Del cuc verdós n'ha brollat la papellona
gentil que ens encisa i afalaga, i presos d'un
altre dalit hem emprès eix camí de consciències i llibertats, rublert de flors esperançadores... i altra volta han sortit de les llars de
pau tots els que sentit-se republicans veuen
en la llibertat de cada poble el bell ideal de
germanor... i aquells que d'En Pi i Margall en
tenen un grat record i aquells que sense haver
viscut son temps s'adapten ses doctrines i conegueren al mestre Marti Julià han donat un
crit que quelcom de sagrat el rubleix. un crit
de Catalunya i un crit de Germanor a l'Iberia. .

JOFFRE,
El marescal Joffre ha acceptat la presidència dels Jocs Florals de Barcelona. El maig
que ve, quan la ciutat serà tota florida, els
catalans farem al Català aquella -rebuda més
gloriosa que la de Roma a la tornada del Cèsar» que un jorn va assegurar-li En Puig i Cadafalch.
Res tan encertat per a homenatjar l'home
senzill del Rosselló, com una presidència de
Jocs Florals. Li serà ben dolç l'espectacle. I
a nosaltres ens-e-serà ben significatiu.. Després del descens patriòtic de les hores d ara,
el caliu de Barcelona al mes de maig vindrà a
ésser com una aubadu triomfant. El catalanisme que va trobar motiu d arborament en les
primitives congregacions floralesques s'enrobustirà d'aquests nous Jocs Florals. La presidència d'En Joffre suscitarà en tots els ca-

«Hom dupta de nostre republicanisme i de
nostre universalisme agrupant arguments
tantmateix arreconats pel temps. Hom diu
que ens reduïm i convé aíxamplar-se...»
Jo crec que nostre internacionalisme és
latent i provat. Jo crec que el problema de
Catalunya és avui el problema del món. La
pròpia llibertat és el principi de la llibertat
dels altres i el propi reconeixement és avui
l'ideal que mou a les nacionalitats totes.
Catalunya s ha redreçat i amb ella tots
els fills que volen gaudir de ses lleis i drets
a l'esplendor futura dels pobles...
Som republicans els nacionalistes?
Serien compatibles les monarquies dintre
l'Iberia redimida?
«L'empenta del món té la paraula.»

JOSEP JURDÀ

PRESIDENT
talans el record d'aquelles terres sotmeses a
la França i que van poc a poc restituint-se a
la Catalunya gran.
Es això només ço que cal veure en la persona del marescal. No el francès sinó el català. Un exemple ben clàssic de la nostra raça. I un exemple ben digne: El marescal Joffre va posar el seu esforç a mercè de la França en perill.
Però dintre de pocs anys. probablement,
el problema nacionalista haurà esclatat en terres franceses amb tota violència. El Rosselló, qual desvetllament suara s'inicia, voldrà
integrar-se a la unitat recomposada de la Catalunya. El marescal Joffre que ha donat ala
França l'ajut inapreable del seu braç podria
fer-se portaveu de les novelles idees.
Perxò quan maig serà vingut i el gran ca-
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talà Joffre presideixi les festes de la nostra
poesia- Barcelona i Catalunya pel seu mitjà
l'exultaran com un ambaixador.
L'Estat francès en el qual van incarnar-se,
en els moments de la guerra, les més sagrades prerrogatives de l liumanitat, ha rebut de
Catalunya el sacrifici dels dotze mil i el
cabdillatge victoriós de Joffre. No podrà refusar, doncs, la petició que les terres catalanes li facin.

El maig vinent tots els catalanistes acla
maran en la persona del marescal, la glòria
venidora. Catalunya en la amplitut maravellesa del mot—vol desentendre's de tota mena
d'Estats ofegadors de la vida nacional.
Els Jocs Florals de l'any que ve enclouran,
doncs, una sèrie bategant d aspiracions. Tantde-bó que tinguin una importància tan grossa
com aquelles primeres festes de la poesia que
en el segle passat deixondiren la catalanitat
de la nostra terra.

LES JOVENTUTS DE L A
Tota vida segueix l'harmonia d'un ritme
ascencional; por això, en els camps cada any
el sol ardent fecunda una collita, en l'inquietut de llur florida: per això. si les joventuts
de Catalunya no senten més intensament les
folles inquietuts de les grans hores que passen, que no esperin pas la llibertat que tan
desitjcn. perquè son fruit, és fill d'hores de
exaltació i espasme, dc llarg esforç d'inmens
dolor, i sense elles, no farien de Catalunya
altre cosa. que aquella fruita artificial de belles colors d'apuriencia, que nodriria amb
serradura els nostres fills, o podriria, l'ull de|
demà; llur carnadura.
El nacionalisme té dos tasques a fer. la
negativa, de destrucció de velles oligarquies,
i la positiva que deu ésser la causa de la pri
mera- no per a sustituir-les, sinó per a desfruir-les totes
per ser- per devenir- per
avençar. I el fet del nostre nacionalisme actual,
fins el de les nostres joventuts—per dolorós
que signi el dir-ho podria ésser negat per
un home de l'avenir, no per manca de dret
en el sentit històric, sinó per massa influència
d'aquest sentit, d'història de grandeses que
podria portar-nos i ens porta com a Espanya,
a una deformació de l'esperit, que de mica en
mica esdevindrà apocat, fins que aclucant els
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ulls. la sensual caricia dc la carn. matarà tota
frisança de llibertat, convertint nostre nacionalisme, en una impúdica ardor chauvine, de
fui patrioterisme.
Per a evitar ho. l'ideal de les joventuts
nacionalistes hauria de nomenar-se El Demà,
i no l'endemà d'aquí- sinó l'endema de per
tot.
Altrament- prepararant ja des d'avui la
primera revolta dins In nostra Catalunya de
demà- i meritanin com Rasconia la revisió o
la negativa- per no anar a la cadència dels
temps presentsEl Catalanisme com l'Església- ha mancat
d'audacia durant la Gran Guerra, i ara en trobarà les conseqüències
L'últim dia del mes passat, una de les més
fines i sinceres espiritualitats de Catalunyaparlava d'una glòria de la nostra estètica (que
no és del noucenls, sinó de sempre)- i jo anyoro—perquè és en tot i no és en lloc, - que l'ironia del seu llapis dofinilin no faci gràfica
la vergonya d'aquestes joventuts de seny i de
prudència, que potser més tenen de prudència
que de seny- i que no veuen en aqueixes ratlles un insultMentres signi així. no podem pensar en
exposar la nostra política a Europa, per fer el
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qual, és precís que les joventuts vulguin i sàpiguen orientar i els homes actuar dins el nacionalisme, fora de tot servilisme al passat, i
tan sols amb un lleu regust de traducció.

LA

L'ideal del jove és el demà, el del Thome
l'avui; el vell no en té; contempla.
I el nostre poble es gairebé un inmens
Senat.
FERRAN CUITO

CATALANITAT

La revista aragonesa E l Ebro, que es publica quinzenalment a Barcelona, ha dedicat
un número especial i molts articles a afirmar
la unitat d'Aragó que s oposa a tota invasió
«con el gesto hosco y los puflos crispades».
En bona hora l alt esperit d'independència
que denoten les joventuts aragoneses, cansades ja d'una anul·lació que dura massa. En bona hora la revolta, la prèdica al poble que roman insensible, la sedició, la conspiració.
Nosaltres- els qui de la lluita per la llibertat
de Catalunya n'hem fet la més intensa professió, havem vist sempre amb una lluïsor joiosa
als ulls la resistència agressiva dels nuclis
avençats, recullidors dels neguits imprecisos
que fan tremir les antigues nacions endormides. Galicia, tan quieta i tan bona, té exigències de vida nova. I Baskonia, i Andalusia,
també. Aragó, frec a frec de Catalunya, amb
les orelles obertes fatalment a la vitalitat sorollosa de la nostra pàtria, ha començat de
fa poc a cridar, amb uns crits francs característics, per la seva pròpia independència. «No
queremos que pie extranjero, venga de dónde
viniere. pise en son de conquista nuestro territorio». «Nos han esqtiilmado, nos han martirizado. han aniquilado nuestra esencia viva.
la ley simbòlica de nuestro ser. No transigíremos con nuevos ultrajes".
Heu's-aqui com els aragonesos de E l Ebro
han clamat per l'unitat inviolable de la seva
terra. S'han alçat amb ira espiritual no solament contra la llarga dominació espanyola
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sinó també contra aquell imperialisme català
que asigna Fraga a la futura Catalunya-Plena.
Nosaltres no volem fer cap comentari favorable o desfavorable a lesinquietuts nacionalistes del joves intel·lectuals de l'Aragó. Ço
que devem remarcar és l extemporaneitat en
plantejar la qüestió i el procediment espanyol
en la dialèctica usada.
En efecte, perquè, en lloc d'aplegar totes
les forces en una lluita contra el centralisme
dominador, s'entretenen els joves d e f / f è r o
en una petita incidència que tindria, quan
l'hora fos arribada, fàcil solució amb un plesbicit?
Inquietuts un xic espanyoles són aquestes.
Trist és l'esclavatge territorial, peró més trista és encara la sotmissió de l'esperit, que
s'enverina poc a poc. Els aguts extremismes
de E l Ebro semblen el resultat d-una dominació intel·lectual espanyola. El Mensaje aPraga conté frases com les següents: «Fraga,
aregonesa Fraga, negamos rotundamente toda posibilidad^de tu catalanismo». «Nuestras
desgracias son las tuyas y las tuyas las nuestras». «Queremos paz. mucha paz. Pero si se
nos pide guerra, la sabremos hacer con las
armas de que dispongamos, con un fusil, con
una espingarda, con los puflos...». Espanyol,
ben espaiiol. Àdhuc tenen aquestes paraules
un regust d'aquells escarafalls dolorosos de
1898.
No demostrarem nosaltres la catalanitat de
7
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Fraga. Es aquesta una cosa que fàcilment podrà ésser deduïda o negada. Catalunya que
és un poble molt lliberal i que estima tant la
llibertat dels demés com la seva llibertat escoltarà serenament la decisió de les contrades
en litigi. La «terra beneyta poblada de leyaltat» dirà d'aqui a no gaires anyades la seva

elecció voluntària. Fraga serà, doncs, aragonesa o catalana si així li plau Entre tant, aragonesos, i catalans, preocupem-nos de qüestions que tinguin una major trascendència.
Quan Aragó sigui pels aragonesos i Catalunya pels catalans, Fraga, humil, pronunciarà
el mot darrer.—Q.

ELS POETES D'ARA
L'APERITIU
Bar de la Rambla.
Sóc un català
entre estrangers que em miren amb rancúnia
Llur terra fa la guerra.
Ja, ja, ja...
Ells han rigut i jo he sentit l'engunia.
Entra el xaval dominador del crit
qui el nom divers pregona dels diaris.
Cervesa i whisky, glops d'indefinit,
i fesomies gaies de desvaris.
Només enfòra i ben enlaire, al cel,
un núvol juga amb alta indiferència.
E s pur i dur com un gran bloc de gel;
i acàs els homes del combat cruel
que saben en la carn la persistència
del llot de terra, hi posen llur anhel.
1917
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ELS LLIBRES Í EL TEATRE
POEMES E N ONDES HERTZIANES,
per J . Salvat-Papasseit.
Edicions MAR VKIJ.A
J. M. Junoy, J V. Foix, V. Solé de Sojo,
Joaquim Folguera. Rafael Tobella. J. SalvatPapasseit. entre altres són aquells poetes
propicis a totes les modernitats, que van assimilar a les nostres lletres Pesperit de la literatura a la nova manera- agitadora dels joves de la Itàlia i la França.
Fruits dels anys d afiliació son una escampadissa de poemes publicats a «Troços»,
«Arc-Voltaic» i altres de les millors revistes
de Catalunya, en les quals s'hi recolliren les
produccions cubistes i futuristes que portaven
un regust d europeisme a la noble saba de
la nostra poesia tradicional.
Després de l'aparent renunciació d'En
Junoy, aquell ' d a r i català» de l'Ateneu, un
fort ensopiment ha succeït als entusiasmes de
primera hora. Després dels mots del príncep de la colla, l'un darrera l altre van anar
plegant. Algun d'ells i tot, que amb poesies
aspirants a clàssiques guanyava flors naturals
de barriada, li va agrair l'apbstasia.
Només el Salvat Papasseit, qui no es penedeix d'aquelles follies literàries, perquè
les ha sentides i les sent encara, ha tingut
l'audàcia de llençar al vent, en un volum, els
poemes dispersos. MAR VELLA, que és amiga
de totes les audàcies, s'ha volgut honorar
iniciant amb els Poemes en ondes hertzianes les seves edicions.
El cubisme i el futurisme han estat per al
Papasseit un excel·lent mitjà d'expressió emo,
cional. E l Record d"una «fuga» de Bach cul.
mina en aquest respecte. Tots els poemes,
però. tenen una gràcia i una subtilitat tan
agudes, que són com una florida blanca rara.

Els Poemes en ondes hertzianes són la
traducció d una vida inquieta, intensa, sensible. Hi batega una rebel·lió contra la vida
per a fer-ne una vida nova.
El poema Columna vertebral: sageta de
foc, és impregnat d'un humanisme dolorós.
Joaquim Torres-Garcia ha decorat el llibre. EI gran artista ha vessat damunt les
planes blanques un grapat de bellugadisses
sensacions ciutadanes.

Hom prepara l'edició d'un magnífic abecedari català. Xavier Nogués, el subtilíssím
Babel, ha posat en el confegiment d'aquesta
gran obra artística i pedagògica una cura minuciosa.
Els infants de Catalunya disposaran, doncs,
ben aviat d una obra que, a l'ensems que
educadora, constituirà per ells la coneixença
de l'home que ha sapigut plasmar en els seus
dibuixos les més gracioses anècdotes de
l'ànima catalana actual.
EL

NOSTRE

TEATRE

L a Rosabel de les trenes d'or. L a Senyora Marieta. Perdigons de Plata. Ajudar a
caure. E l xicot tímid i E l primer petó són
les darreres produccionsestrenades a Romea.
Tres d'elles comèdies en un acte. d'una importància molt relativa. Encara si exceptuem
«La Rosabel de les trenes d'or» d'En J. M.
Folch i Torres, construïda segons el model que
"autor ha seguit sempre en les seves obres
de Teatre per a infants, restaran com a intents escènics criticables «La Senyora Marieta» de l'Ignasi Iglesias, i " El xicot tímid»
d'En Poal Aregall. El dramaturg de la Barcelona menestrala, l'exultador popular dels humils, ha escrit una comèdia que no res té de
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parentiu amb l'anterior producció. Val a dir
que és una obra exquisida i flairosa.
«•El xicot tímid • és una farsa feta a base
(Tequivocs capriciosos i d'altres elements punibles.
Encara que «La Veu de Catalunya» va
agermanar en certa ocasió els noms de Molière i de Poal Aregall, ens havem de convèn-

cer de l'impossibilitat d'una repetició tan gloriosa En la comèdia Molière no es donarà
mai més. Altrament, fóra potser perniciós.
Amb sinceritat hem de dir, doncs, que
malgrat els elogis de la critica i malgrat
l'aprovació del públic ni «El xicot tímid» és
una obra excel·lent, ni En Poal Aregall arriba
a la sola de la sabata de Molière.

LES REVISTES

CERVANTES

U INTRANSIGENT
Consignem amb satisfacció la reeixida de
l'arditíssim setmanari. Potser no és encara
una revista perfecta, però acredita una constant rebel·lió dels que la redacten, en contra
els enemics de la nostra llibertat.

Hem vist els darrers números de la publicació que a Madrid dirigeix el CansinosAssens, exemple d'activitat assimiladora enmig el conservadurisme literari de la majoria
d'homes de lletres castellans. Ell i la seva col l a - e l s "ultraistas"—comencen a ésser al
corrent de totes les inquietuds.

R E V U E BALTIQUE

EL EBRO

A Paris la Pevue Ballique juga un paper
d'alta diplomàcia. Els països del Bàltic, les
noves nacionaiitats despertades a l'escalf de
l'incendi tràgic de la Rússia-unitat arbitrària—, tenen a la Revue Baltique una discreta ambaixada que diu en francès el clam
d'aquells tot just nascuts Estats, que lluiten
ara amb vehemència contra el bolxeviquisme,
herèu dels apretaments centralistes de l'antiga Rússia dels Tsars.

Es un número dedicat quasi bé tot ell a
comentar l'aragonesisme de Fraga. Els senyors Alaiz, Almogàvar, Calvo Alfaro i atres
escriptors nacionalistes afirmen la saba aragonesa d'aquella terra.
En el mateix número, un article del Mariano García Colàs. ens ha fet molta gràcia.
Es titula «Nuestro Fiume» i fa referència a
Tortosa.

LA R E V I S T A

LA R E N A I S S A N C E CATALÀ N E

El centenar de números publicats fins ara.
és una vigorosa afirmació de la literatura catalana, robusta, rica. amb infinitat de tnatissos i aspectes diversos responent a la
complexa vida espiritual de Catalunya. L a
Revista ha acollit totes les valors literàries—
reconegudes o incipients—de la nostra terra.
I n'ha estat un magnífic ressò.

Aquests catalans sostenen una lluita contra el «Centro Espaflol» de Perpinyà. Les
planes del setmanari imperialista han servit
per a respondre d'una faisó dignament violenta a les impertinències dels «espafioles»
exportats. En un article dit Conflir de races
hom hi fa essencials manifestacions catalanesques.
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Aquell qui entre nosaltres va fer el miracle de l'Orfeó de Llevant, el jove mestre
Fontbernat, ha repetit a Perpinyà la maravella voluntària. «El Chor Català» líric agrupament patriòtic de catalans vivint Pirineu
enrera, és el producte de la ardentíssima
fretura imperialista que mou el nostre amic.
Voldríem que aquest «Chor Català» fós un
auguri de la llibertat que ens aplegarà a tots
en una abraçada de germans.

Oscar Pérez Solis, castellà eminenlíssim
i amic fervent de Catalunya, ha estat condemnat a tres anys d'exili per la publicació que
féu d'un article atacant l'Alba, cacic clàssic—
típic, millor dit-de terres espanyoles encara,
insensibles encara, per tant. Nosaltres tot i
condolent-nos de la bàrbara repressió, combatidora de tota llibertat, cel lebrariem que
fós motiu d'apartar a Oscar Pérez Solís, de
la política espanyola. Es un home a qui estimem prou per a que ens desplagui la seva
presència no més. en qüestions electorals;
sotmès al contacte d'un ambient impur, prop
dels sefíoritos diputats i bugaderes

El dia 2 del mes actual una nombrosa representació del «Grup Excursionista Barcelonetí», secció de la «Joventut1, va trelladar-se
per unes quantes hores a Sant Llorenç de
Munt. La sortida fòu pròdiga de placideses
autumnals i de petites incidències camperoles.
El maieix «Grup» ha organitzat una sortida cap a Sant Mateu, que s'efectuarà el
dia 14 del mes que ve. L-itinerari serà el següent: Masnou, Tayà, Font de Sant Mateu,
ermita del mateix nom. Sant Pere de Premià

i Premià de Mar. Lloc de reunió: Estació
de M. S. A. a les S'SO del matí.

Els dimarts i els dijous són els dos dies
setmanals designats per al curset de «Nostra Parla». El Hoc on se donarà és al Patronat Obrer de Sant Miquel del Port. ce-'
dit interinament pel seu Consell Directiu.
L'hora de classe és la compresa entre les 10
i les 11 hores de la nit. El professor encarregat de la tasca d'apostolat gramatical és el
senyor Perramon. Encar que són ja molts
els inscrits, voldríem que fossin molts més
els que afegissin la llur presència continuada
a la presència dels altres. La «Joventut»
convençuda de la eficàcia nacional dels cursets de «Nostra Parla» recomana encara una
vegada la total adhesió dels catalans de la
Barceloneta a la tasca meritíssima d'aquella
entitat.

' La Comissió de Cultura de la «Joventut
Nacionalista» està estudiant actualment un
projecte de Concurs de lectura, escriptura i
història catalanes, per a nois í noies de la
Barceloneta, que tindrà lloc. probablement, al
mes de Març de l'anyada vinenta. conmemorant el primer aniversari dels fonaments de
la «Joventut».

D'aquella temor romàntica dels qui comencen a lluitar pel ressorgiment de la
pàtria opresa, d'aquell esperit atemorit que
cerca els enginys més amagats de la paraula
per a dissimular les idees semblant massa estridents, n'és exempt En Lluis d'Eleizalde.
Per contra, ell aferma el criteri del naciona1!
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lisme euzkar amb una gran claretat, sense
tropismes sentimentals ni esporuguimenls.
Conscient de l'elevada valor moral de les sever idees no tem d'afermar-les amb tota claretat. En Lluis d'Eleizalde no és un estrident.
Ell exposa amb claretat cascuna de les proves aduïdes per a les seves afirmacions. Ni
exclamació rencorosa ni una paraula sentimental. Lluis d'Eleizalde el podríem posar
com a exemple per a llur tasca a molls dels
romàntics nacionalistés, que fins arriben a
dir estupideses inversemblables—recordèu el
Sagramental de Mn. J. Collell—.
«Hermes» la revista euzkara li dedica
des de les seves columnes un homenatge. Nosaltres posem aquí unes paraules d'elogi que
tenen quelcom de remercíament. Potser per la
fé que Inspiren les paraules serenes de la
seva profunda virtut moral, per a nosaltres
beuratge enforlidor a les hores que la lluita
perllongada devé vacil·lant. J. R.

lenys i a les còmiques persecucions dels governs espanyols.
La «Joventut Nacionalista de la BarceloMta», hà interpretat amb optimisme el triomf
electoral del Brousse. I a la felicitació que li
ha estat endreçada, hom li recorda >'la voluntat ferma, absoluta, resistint totes les proves, dels catalans a reconstruir la magnifica
Catalunya d'altre temps-.

Esmentem amb satisfacció l'espectacle incivil del Congrés espanyol en una de les
seves reunions darreres. Aquell desbordament patriòtic que va produïr-se a primers
d any a conseqüència de la interpel·lació
Rahola, s'ha vist corretgit i augmentat. Insults, bofetades i cops de bastó. El públic, des
de les tribunes, comentava l'incident amb
crits que solen proferir-se a la plassa de braus.
Ja. aquesta positura, era una mica de comprensió. Però sempre és preferible la indiferència irònica que la nostra gent ha tingut
envers les divertides escenes parlamentàries.

Emmanuel Brousse ha estat elegit novament diputat pels Pirineus Orientals. Es una
elecció significativa, la d'un polític que sempre ha estat en contacte amb les nostres coses
i que proclama la catalanitat del Rosselló.

Algú ha recordat unes paraules del < Compendi de la Doctrina Catalanista» :

Aquesta confiança que tot un districte ha
posat en ell és la millor resposta a les campanyes difamatòries de certs periòdics madri

'R.—De que el desgavell ja no pot ésser
més gran, i quan tot està desballestat per
força ha de caure.*

«P.—De què més podem refiar-nos?

Aquest número ha estat sotmès a la censura del Govern Civil
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