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PER LA FEDERAQO DE JOVENTUTS
ROMANTICISME POLÍTIC
Romanticisme, aixi. d'una ampla manera,
sembla indicar un inútil esbarriament de forces, una fugida a la indisciplina, un moviment
quasi bé físic d'alliberança a tota subjecció.
EI nacionalisme, que en la majoria de les ocasions és suggerir per una absurda anul·lació
de llibertat col·lectiva, ha d'ésser romàntic per
força. En contra el tivament i l'esclafament
oficial és generada sempre, d'una faisó magnifica, una sèrie 'de reactes, sense normes,
amb estrebades i aguditats. E s només el cor
com un secret instint el què governa.
Així s'han iniciat sempre les justes violències de les nacions opreses : amb una amor a
les coses pròpies, irreflexiva, inconscient,
però provenint recte i segura del fons més
pur i essencial del fang de la Raça. A Flandes, a Irlanda, a les nacions que soportaven
dins la Rússia el més gros esclavatge, a tot
arreu, començaren aixf. I Catalunya també,
en els jorns agitats de la Renaixença que
arrencava la pàtria del seu sòn profund, travessà aquests moments infantins plens d'emocions ingènues. Ho diu Prat de la Riba : «el
esperit català va voler-se rescaball·lr de l'esclavitut passada, i no ens vàrem acontentar
amb reprovar i reptar la dominació i els dominadors, sinó que tant com vàrem exagerar
l'apologia de lo nostre, vàrem rebaixar i
menyspreuar tot lo castellà a tort i a dret,
sense mesura».

L a regulació del romanticisme
Però aquest impuls justissim, pel qual
s'arriba en moments defipitius al sacrifici de
la vida. ha d'ésser reglamentat. Trista positur.a la nostra si ens acontentàvem de meravellar-nos. badocs, amb l'heretatge immortal
de Catalunya. Trista també l'ofrena de les vides, inútilment, sense que acondueixin a la
vida plena de la Nació.
El Romanticisme nacionalista, en els pri
mers temps, d'imperfecció, ha posseït aquesta
qualitat: fesbojerrament, un sant esbojerrameht. Manca la disciplina i cada nacionalista
és un director. Cadascú té una opinió pròpia
i el resultat de tantes accions distintes, situades en un paral·lelisme inflexible.- és lamentablement desconh'orlador.
Cal, per aconseguft- alguna cosa de positiu, unificarels esforços, fer del Romanticisme
generós d'una gentada, el Romanticisme generós però ordenat, canalitzat, despert d'un
ésser colectiu.
L'exemple d'Irlanda
A tots ens ha plagut fondament la patriòtica unificació agressiva dels purs nacionalistes irlandesos. Irlanda, del nacionalisme
aigualit d'abans n'ha fet un organisme gegantí,
apte per a tota lluita. Velles forces regionalistes, peticionàries d'una autonomia no prou
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completa per a dir-se iiulepéndencia, on sou
anades? La bella terra verda s'és alçada tot
d'una, i l'irlandesisme ha crescut sense cip
•nena de propaganda electorul.
Les eleccions repugnen a la naturalesa
d'un Nacionalisme integral així entès. En
aquest punt. com en la majoria, li és moll ne'
cessari a Catalunya l'exemple romàntic i constructiu alhora de l'Irlanda.
Organitzem-nos en una
"Federació d'/nfransigenra"
Les joventuts de Catalunya deuen organitZar-se. La Federació que va intentar-se fa
poc i fracassà deu rependre s amb fe i perseverança. Siguem tots romàntics amb regles.
Que una cxcesiva fogositat verbal no fac' malbé els nostres desitjós d'una màxima llibertat per a Catalunya. Però cal no ésser
transigents ; a la «Federació» no hi cap tothom. Hi caben només els bons catalans.
Aquells que no hagin perdut la fe j siguin
posseïts d'un noble entusiasme. Aquells que
posin Catalunya per damunt de tot. E l s qui
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posen Catalunya per dumunt de tot seran intransigents, estretament confederats i ni deposaran llur romanticisme ni vendran" el llur
vot ni renegaran de la pàtria en combinacions
indignes.
E l Cabdill
Però. qui serà el nostre «seny ordenador»
en les lluites futures? Qui serà el cabdill que
ens porti a la victòria?
Nosaltres a aquestes qüestions no sabem
ben bé quines respostes donar-hi En primer
terme, pot hom afirmar la necessitat absoluta
d'un cabdill, o n'hi ha prou, dins el nostre
Romanticisme organitzat, amb el dalit de la
venidora Catalunya?
No ho sabem. No ens hi anioinem massa,
altrament. Però si ens cal cabdill en tindrem.
Diego Ruiz. el filòsof de l'Entusiasme escrigué un jorn als catalans : «sentiu-la la llibertat, per a fer-vos dignes de tenir-la uh dia
sentiu-la per a exigir-la; feu-la carn vostra.
En veritat vos dic que el Poeta vindrà a vosaltres».
I qui diu Poeta diu Cabdill. - G.

CONCEPTE DEL POETA
I — E l ritme d'una Vida—una meditadoru
solitud, una acció de profeta, un sacrifici aixi
—pot ésser una dansa solament. L'euritmia
és en la dansa, diversa i goridora d'immutables destins. I una filosofia pot ésser establerta per mercè de la dansa.
Inventar un sistema filosòfic contra els ja
preestablerts, els uns damunt els altres, dintre les metafísiques és una solució. No dintre
de la Vida.—La reflexió severa del filòsof
que estima rarament perquè coneix el fons de'
fons del home, contradiu la veritat, que no
pot existir si no és formosa : però el Poeta

viu. i no hi ha cap sistema que valgui una conjura del Poeta.

II.—Per a ésser Poeta caldrà primerament
el desig de lluitar. Quelcom més que no això:
la vocació mateixa. - Nosaltres, per exemple,
tenim ciselladors maravellosos emperò inútilment hem cercat él Poeta: Aquest de més
avall creu en Déu i no és místic, refusa un
plebiscit perquè no s'acompanya dels vils trenta diners; aquest altre no hi creu, ni en déus
ni en plebiscits-ja s'acosta al Poeta—però
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no és guerrer i tem el judicar dels homes renglerats per tal que són prudents. El Poeta
serà, .doncs, l'home entusiasta.

III.—Un home entusiasta no podrà definirse ni per la disciplina ni per sa condició dins
d'una disciplina : ex., Didac Ruiz.- Les múltiples facetes s'ón la seva virior. La dansa ja
és aiii. Serà ademés valent, de tota valentia:
Walt Whitman. altre ex.

IV.—El foc és la paraula' i la paraula és 1
Déu. Aquesta trilogia és el pit i la ment i e^
braç de tot Poeta. Com una Arquitectura que
es dirà Miquel Àngel,' o Leonardo da Vinci. o
Bernard Palissy, o Ramon Llull, o Goethe:
àdhuc Nietzsche com Crist, àdhuc Napoleon
com Sant Francesc. E l Poeta fa vot d'Eternitat i quan es diu Colom la magnitut del món
s'és augmentada.—Per això és que els Poetes
mariden amb la lluna, per què viuen un món
enlaire d'aquest món. Però no és llur destí
ni és la voluntat el que mou els Poetes: és la
dansa mateixa, l'optimisme en l'amor, i en el
dolor. Per això els assetjats per totes les dissorts són els afortunats de totes les fortunes.
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V.—Dir Poeta vol dir exultament, sentir
goig en copsar èl bé de là blasfèmia. El mal no
ha existit mai. Al menys els homes lliures,
que són els homes forts, no l'han pogut conèixer. Però existeix la nosa, que és la massa
ignorant de la civilitat. Aquesta massa enor
me, tota l'humanitat esporuguida i tonta, qui
viu perquè ha establert com norma social l'hipocresia, és ço que el Poeta blasma. Per així)
la reflexió no té un valor tant alt com l'optimisme i d'aquest l'entusiasme.

VI.—La manifestació, gràfica, àdhuc moral, de que el Poèta viu és la sinceritat. E l
Poeta es mou sol entre les multituts i és una
maravella en la seva època per tal que és
sincer. En el clos del seu puny. que no es jeu
mai, té el pervenir de tot. Perquè el Poeta és
vate. és a dir: arf/V/.—Aquells qui són al món
i no un espai només però una Eternitat, saben
que quan el Poeta obre les mans una E r a inconeguda és començada.

J. SALVAT-PAPASSEIT

ESPECTACIONS AL PORT
AMSTERDAM
at Arthur Peironio
Quan jo era petit, en tenia una imatge
crua, deliniada, viva, d'Amsterdam Atravers
les planes de «Montbars el pirata» i de«Stcertebaecker, el capitàn de dieciocho aflos», la
meva discreta imaginació infantina bastia nocions austeres i eixutes, però justes. Amsterdam era una cosa admirable després de les

afroses peripècies marineres: aquell bocoi de
dinamita que no esclatava mai, i els abordatges freqüents, i les tempestes ferotges amb
els fars llunyanament encesos, com una rialla, i la remor heterogènia del naufragi. Ben
tost, entre l'enumeració de |es aventures en
les quals les cofias, la escotilla i elpalo trin-
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quete jugaven tan lluït paper, Amsterdam devenia un mot consistent i boirós alhora. Era
com una boira lluminosa, potser. En llegir, jo
veia en mig les lletres de l'edició barata, la
ciutat marinera on cada casa era un vaixell.
Les gents parlaven una llengua desconeguda
i el port. bullent de tràfec, era el més bell
port del món.
Amsterdam, exòtic i desitjat!
Après, altres coses em cotiturbaren. Aquella literatura que nodria els meus primers
anys de llegidor, era destriada i dispersa.
Amsterdam servava encara per mi una vaga
auriola atractiva. Però no era la pruïja de
abans. No el posseïa ni m'hi distreia. De tant
en tant revenia, com un trucament, el nom de
la ciutat aparellat al de Spinoza, jueu, o mesclat en les planes grises d'un Baedecker.
Amsterdam, conegut i oblidat ben d'hora!
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Però. qualselvol dia. faré la meva passejada pel port. Potser un dia de feina, potser
nn diumenge. (La gent. els'diumenges, pn.fana la solitud i la integritat del port—us dirà
algú. No el cregueu. El porf i les gents senzilles es fonen en una sola cosa suau, el diumenge a la tarda).
Caminaré tot sol, per dessota els porxos'
que són les grues giradores, esguardant els
vaixells que suren més enllà del port, on. la
blavor de les aigües termina. Esperaré el vaixell que vingui d'Amsterdam. Durà una bandera estranya i un nom estrany clavat a proa.
Jo llegiré les lletres, lentament.'! Amsterdam
em serà donat, com quan compartia les versemblants proeses d'un capità de divuit anyades.
Potser la multitut de pals de navili, a la
vora, tremolarà amb un bellugueig joiós.

DIUMENGE A LA TARDA
a ). Salvat-Papasseir
La gent que va al port. diumenge a la
tarda, és com aquella que en una no vel la de
Musset anava al melodrama per menjar taronges i plorar. Són els propicis a l'adhesió, recreadors inconscients, devoradors de paisatges sense saber-ho. humils prolongacions de
Sant Francesc. Detalls amagats els sobten.
El palp, els ulls. les oïdes són exercitats per
a la.possesió. Però en canvi ells es donen a
les coses, retuts.
- Les grans lloses del moll són trepitjades
en processó per la gent del diumenge. Passen
ran d'aigua, s'apropen als vaixells4 flairen les
garrofes apilotodes i les humides fustes de
Noruega Petits infants, dones del lent camK
nar, forasters que no han mai coneguda la
mar ni la petita mar que és el port amb les
aigües nmdes i els contorns remorosos.

L a curiositat de cada diumenge és la devota lectura dels noms baptismals de les nans;
Es com una salutació de la ciutat als hostes.
Els mots són arrencats amb l'esguard lletra
per lletra.
Quan el petit infant torni a casa, amarat
de port. vessant d'imatges, el pare a l'ombra
de la taula — i al redós mediat de la llum
li
dirà les seves qüestions. L'infant respondrà,
per exemple : —He vist un navili que es deia
Florenz i un mariner enfilat a un pal més
llarg que una casa de cinespisos.
Aleshores soparan i potser trobin la minestra finament salada.

Aquella vella dita que fa l'home centre i
mesura de-totes les coses, s'és localment rea-
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litzada. ara, en mig el port. Una barca geomètrica i senzilla, i al seu damunt, dret, un
home. Aquest home ha devingut el centre i la
mesura del port. A més a més, la barca ha
llisçat dessota 1^ blancor cismàtica d'un navili
grec.
'
Heu's-aqui l'home, dret, en mig la barca;,
la barca en mig el port Res no el venç, tot li
és sotmès. L'home, dret, en mig la barca. es:
tén les fines xarxes de l'esguard i l'orella. Les
grues engunioses, la blanca taca inquieta de
les gavines i la taca vibrant de les taronges,
la gent. un vaixell 'de guerra, la Immobilitat
pètría de la farola apagada, els velers i els
vapors: tot el port és un espectacle pacient
per a l'home dret en mig la barca. El port, i
més enllà del port la Ciutat, i més enllà del
port la mar blava, i més erillà del port les
muntanyes precises com un cartró retallat i
pintat. L'home, dalt de la barca, sembla que
camini de veritat damunt las aigaes del port.
Mansuetud de les coses. Tarda de diumenge florida de sol dintre l'aire i de banderes
àgils en el pals. Hi ha una barca de vela que
fa una ombra de sol. Els transatlàntics es recolzen contra les pedres del moll, amb un gros

LA
L'altre dia a la nit va nevar. Era una neu
flonja i grassa la que queia. La ciutat, adormida, no s'en adonava de la sòlida pluja muUadora. Els fanals dels carrers eren entelats
i la llum reclosa entre els vidres circumdants
era contenta i esgarrifada de l'espectacle.
A muntanya, també, la verdor obscura
dels pins s'era tornada blanca del gebrat descens.
Però, al port. la neu es desfeia a l'aigua.
El carabiríer s'havia amagat a la barraca i els
focus elèctrics, impassibles, feien des de la
llur altesa ganyotes de superioritat. Els pals

VELLA

rendiment amical. El transatlàntic no Qonéix
moments tan plens com aquests del repòs
confiat, el diumenge a la tarda. El navigador
mecànic, escombraire de les mars, valerós i
resistent d'emta als rodolaments dels matalassos feixucs que-són les tempestuoses ones
agitades, té un gest de vell qui ama la estabi
litat de les coses terrenes i la flaineta tèbia
d'una llar.
Quan el vapor ha buidat la càrrega d'homes que portava a dins, quan s'ha mort el
bateg amoTnós de les calderes i només un
home, o dos o tres vetllen el soiorn del transatlàntic, dirieu que Uit el port hi iuga, refiadament.
L'home, dret a la barca.Tha mirat amb
simpatia, també, i ha comptat les lluernes dels
camarots. ,
De sobte, s'ha fet fosc, d'una faisó teatral.
L'home s'ha anat apropant al moll. Una llarga
filera de navilis amb banderes irienudes al cap
d'amunt de tot semblava l'esquelet d'un envelat amplíssim. Les grues, ocioses, pescaven
les primeres estrelles. Per un instant, encarat
l'home ha estat la mesura del port.

NEU
dels vaixells s'engreixaven i les veles, inflades, blanques, netes com després de bugada,
recollien les bolves que encarrilava el vent.
Jo vaig dir, aleshores : —Demà la descomposició serà grata de veure. La neu que
ara omplena pals. cordes i'velet. rajarà quietament a la sortida del sol. Els mariners dels
quaranta tres navilis amb vela que el port hostatja aquesta nit, romandran a les cambres
internes, aporuguits del fred, esguardant el
més brau la ciutat nevada al travers d'una
escletxa. Els quaranta tres navilis alhora començaran de golejar. La coberta, avesada a la
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.salabror de les ones, serè mullada amb la dolçor de la neu. Les veles- les cordes, els pals.
restaran encarcarats del plor. Els pals seran
més inflexibles, les cordes més tivantes. Ics
veles noves de trinca. I els quaranta tres na:
vilis, després d'aquest bateig nevat, en el qual
ta neu fa d'àigua i de confit, empendran el camí refiats de les mercès del vent. Posseïran
una altivesa clàssica, des d'ara. Seguiran el
camí- i trobaran altres vaixells venidors de
mars ombrívols i de mars blavament lluminosos. Els quaranta tres vaixellsdiran. amb una
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remor aprovatòria de pals, veles i cordani :
Nosaltres vam ésser tot nevats una nit d'hivern, ul port de Barcelona. Els altres vaixells
els respondran i els camins d'ones seran seguits per les naus impertorbables,
-Veureu que mentre jo obria ben bé els
ulls per a confondre'm amb la devallada de
la neu. i obria ben bé les orelles per a percebre el bruit ofegat de la neu en tombar, el
carabiner dormia a la barraca i tota la Ciulnt
dormia a la Ciutat.
T O M À S GARCÉS

DESMORALITZACIÓ
No sabem, eh escriure aquestes ratlles,
quan i com acabarà el terrible locaut decretat amb caràcter general a Catalunya per la
burgesia- recentment organitzada amb una
precipitació tal. que no li ha restat més temps
que l'indispensable per a plagiar amb una
perfecció completa el sistema d'organització
sindicalista del què abans nostres patrons
blasmaven tant. Els mateixos procediments
de què s'ha valgut el sindicalisme per a adquirir la seva fqrça duradora o no. mes ara
rom ara incontrastable, se'ls ha assimilat la
burgesia amb idèntica manca 'd'escrupolositat
que aquell. L'acoblament i aparent cohessió
actual dels patrons, s'ha obtingut mercès a la
intolerable i brutal coacció que. exercida per
el bàndol oposat, era objecte de la major reprovació per part dels qui suara també la
practiquen. Qui no s'integra'de grat al corrent avassallador. s'hi sent fatalment arrossegat per la força irresistible del mateix. Qui
no obeeix cegament los ordres provinents
d'un comitè igualment misteriós, se li dificulta
la vida i, si encara resisteix, se li anul·la.
Una major paritat de tàctica entre les dues
organitzacions ja no hi cap.

Ara. pel que atany a actuació, el mateix
desenfrè en els de dalt que en els de baix.
A les vagues sistemàtiques d'uns, sovint sense altre finalitat que la de provocar una pertorbació social—de la què. dit sigui de pas.
avui per avui sols sabrien treure'n profit els
més audaços,—s'hi respon amb un locaut immoral, monstruós pel seu caràcter de generalitat.
Censurables són. certament, les armes
que esgrimeix en casos determinats l'element
obrer. Però si les examineu bé, trobareu
quasi sempre atenuants en l'hora^e judicarne l'ús. A l'obrer laborant per la seva natural
reivindicació, tot li és advefs. Enfront seu hi
té un món instituït ja, amb una moral i una
justícia consagrades pel temps, però sempre
susceptibles de modificació- com tantes n'han
sofertes ja en el transcurs de la història,
i que l'obrer d'avui, per creure-les justament
poc perfectesencara—així mateix ho pensava
el burgèsde darrers del segle XVIII,—tendeix
a transformar una vegada més La societat
constituïda, que amb els conceptes presents
de justícia i ii\oral se sent proa-bé, li nega els
mitjans per a realitzar son propòsit- que con-
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sidera atemtatori a* l'estabilitat seva. sens
tenir en compte la llei immanent de l'evolució,
i a manca cfaqueils l'obrer, perseguint un
ideal, es desentén de ço que ell considera
prejudicis i comença el període revolucionari
amb tot el seguit de violències inherents a un
tal estat, que jutjant-les separadament potser
no foren dignes de perdó, emprò que obeint
a una acció conjunta que anima una ideologia, inclinen a la indulgència.
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Heu's aquí là pregunta que avui tothom de
casa es fa. Mes. qui ho sap?
Solament una veu s'és oïda clamar en el
silenci corprenedor d'aquests moments d'angoixa. Una veu mig velada per l'emoció, quan
parla del perill que ens assetja; però prou
enèrgica per a acusar ambi la necessària enteresa als que malgovernen a gratcient Catalunya. Després la mateixa veu ha dit
amorosa als dos contendents els punts de
contacte que cal cercar per a produiuse la
solució de concòrdia, maldament sigui momentània: als amos. demanant-los que concretin públicament el què seran aquests futurs
contractes de treball que diuen es proposen
establir, advertint-los. per ei.davant, que
quan menys ha de figurar en ses bases el
mínim de jornal que regiu abans deIJocaut, el
reconeixement del dret de l'obrer a les millores socials que la llei dóna i al patró el de
la direcció tècnica.
^

Doncs bé;, arreu del món i especialment
en -els països de civilització més avençada,
hom ha capit que és l'hora de la renovació,
si bé aquesta s'ha d'operar amb mesura, per
.tal d'evitar que ui) canvi massa brusc devingui perjudicial. Aquesta tesca que és pròpia
dels governants, ha sigut, acceptada per
aquests, que s'esforcen en endegar per l'areny
de la legalitat els corrents impetuosos que
traeïen d'allunyar-s'en. mantenint així la indispensable normalitat eh el curs fecondant
de les aigües. En canvi, en nostre desventurat
pafs, orfe d'una autoritat superior que s'en
preocupi, els uns s'en surten per una banda
mentre els demés l'abandonen per la riva contrària, sens reparar en que així.van deixant
cada dia l'arèny més eixut i que prompte, com
a conseqüència lògica, no podrà fertilitzar ja
el camp ufanós que fins fa poc travessava.

L'han oït els qui devien? Fa dies que el
manifest signat per el President de la Mancomunitat de Catalunya, el Batlle de Barcelona i els quatre Presidents de les Diputacions catalanes, ha vist la llum. I a hores
d'ara no se sap que hagi estat atés. La desmoralització, per dissort nostra, arreu fa
via...

Com acabarà aquesta situació paorosa?

JOAN C A S A S i FIGUERAS

ELS HOMES DE L'ACORDIO
UNA MANIFESTACIÓ
ART CATALÀ, FRUSTRADA
Llà on diu E l s homes de Facordió podria
dir-hi, perfectament, E l s informals. E l s
Apòslates o E l s homes que fallen. Però,

E l s homes de Facordió és un denominatiu
més gràfic i més ample. Són aquells homes
sinuosos que en la llur conducta prenen l'acor-
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dW com a suprem exemple. N'hi ha tanta
d'aquesta gent, i la frase va devenint tan popular, que és molt probable que de l'home de
l'acordió en faci un dibuix Xavier Nogués i un
breu comentari Francesc Pujols, per tal d'incloure'l i catalogar-lo a les planes definitives
de L a Catalunya Pintoresca.
Però no cregui el llegidor que som nosaltres els afortunats trobadors d'aqueir mot.
gràfic. La denominació musical ens la va comunicar un periodista amic nostre, qui viu
molt a gust dins la comunitat acordiònica.

Es constant la citació de gent nostra que
falla. No repetirem els casos esdevinguts fins
ara perquè no ens plauen les.llistes negres.
Però si que tindrem un mot condemnatori per
a l'actuació de dos artistes que. no sabem per
qual motiu, han inferit un gros tort a l'art de
Cafalunya.
Els organitzadors del Saló de Autumnc, a
Paris, van destinar una sala a l'art català,
amb total independència artística i topogràfica
de l'art espanyol del Zuloaga i del Carlos
Vàzquez. Els senyors Miquel Utrillo i Joaquim Sunyer van rebre l'enCàrrec de l'organització parcial. Però el Saló d'Autunine s'ha
inaugurat de fa temps i, segons noticies verídiques del tot, no solament els senyors Utrillo
i Sunyer no han complert llur comès sinó que
ni tan sols han respost a la petició agradosa
que de Paris els hi fou feta.
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Heu's-aqui. doncs, coni per la negativa
intervenció de dos artistes honorables, l'art
culalà no ha estat representat al Saló 'de
Paris.
\ •
Nosaltres som caractéritzats pel franc parlar gastat fins ara. Diem ben sincerament les
nostres admiracions més absolutes de la mateixa manera i amb la mateixa sinceritat que
formulem les més enèrgiques reprovacions.
Doncs bé: Suposant, com suposem per més
d'un motiu, que els fets anteriorment exposats
són la veritat mateixa, és a dir, que els senyors Utrillo i Sunyer són els causants de que
al Saló d'Autumne. de Paris, una sala amb
produccions artístiques exclusives de Cata-,
lunya no fos apariada, díem:.Aquests.senyors
honorables criden que a Catalunya no els
comprenen. E s queixen també, alguns, de que
''art català vagi sempre barrejat al d'altres
terres; blasmen de les pintures taurines del
Zuloaga (que és un espavilat) i volen acabar
per sempre més amb la tradició espanyolera
de Barcelona'l amb el seu ambient filistí per
mitjà del gran reclam que són els èxits a l'estranger.
Si segueixen fent-ho així és indubtable que
hó aconseguiran.
Exposem els fets susdits, quasi sense comentaris, per tal que els artistes de Catalunya en sentin l'indignació.
Nosaltres consignem els noms dels senyors Utrillo i Sunyer, ensopits o jlespitats.
però pertufbadors directes de la nostra expansió. Que tots el nacionalistes els hi tinguin
un xk de menyspreu.—M. V.

Aquest número ha estat sotmès a la censura del Govern Civil
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ELS POETES D'ARA
ODA ALS CARROS MATINERS
Soc en el llit, sense trontoll,
ara que l'alba els finestrons colora,.
0 dúc als llavis un bri de fonoll,
dintre d'un carro perfumat de boll,
pels empedrats de la ciutat sonora?
Aquest trontoll tan seguit
tot el meu cos sotraga—jo diria1 el so dels picarols m'ha déixondit,
ritme valent, clara melodia—
com si el cavall m'arrocegués el llitSón filagarces de tenebra
els guarniments, amb un or malaltisLes morisques de coure han deisondit el gebre
de les roderes, vidre fonedís.
L'euga ha vist en la pura tenebra
les estrelles caient a l'abís.
I ha sentit pel camí del tossal
el refrec perfumat de la pineda.
Tot el cel era fi com la seda
i, en el cim de la velà, el fanal
ha copsat dintre de la llauna freda
el batec d'una estrella immortal.
MARIÀ

MANENT
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UN CAS DE DIGNITAT
Els governs espanyols qui porten al escrostiçament nostres destins no han trobat
encara solució als prohlemes Socials de Catajunyn L a seva tüçuneria i desconsideració a
tot lo que pertanyi a nostra ternf ens mostra
prou cfai^que volen retre per tots conceptes
l'es'plendor i riquesa nostra
Ells saben prou que a casa nostra trobaríem mil solucions profitoses per uns i altres;
ells saben prou que lo que molts entenen per
separatisme no és més que un dret de tot poble que sap viure econòmic i políticament amb
tot el seny que pertoca als qui porten la responsabilitat com a caps i pares de la raça; i
ells saben prou que l'única manera de soter
rrar, no per sempre, sinó temporalment l'aspiració do Catalunya és obligant-nos a una
dolenta administració i una vergonyosa política.
Dic que ens hi obliguen perquè els catalans
som completament intervinguts pel poder
' central qui ens apreta amb nià de ferre en tot
ço que esdevingui en política o administració.
Degut al seu grilló és impossiWe per a Catalunya un benestar econòmic i polític i per tant
difícilment es poden millorar, malgrat la gesta de tots. nostra unificació i nostra germanor en la política i en el treball. «Es ben cert
que a profit d'egoistes maquinacions centralistes s'ha portat a Catalunya una exaltació
boja, exaltació que no dóna temps a esmenar
l'estol d'errors que de temps llunyà fan per-

dre l'equilibri en els llibres econòmics i socials de Catalunya, i és ben recert també queen res podrem esmenar-los sinó és amb completa llibertat d'acció i amb veritable responsabilitat de l'acció mateixa».
De l'ideal de Catalunya i de les seves as»
piracions no n'ignoren res els governs d'Espanya ja que del món on les lliberacions f lorei xen ben pocs desconeixen-la nostra història,
el nostre present i l'esplendorós esdevenir.
Catalunya és odiada i temen el redreçament aquells que més l'envejen. Avui a casa
nostra ja no és sols un crit de pàtria el que _
més deu esperonar-nos; ja no és sols un crit
d'ínfima política redemptora lo que deu dalirnos; avui lo que cal és clamar ben alt un crit
de dignitat humana, un crit de vida que volen
ofegar-nos, un crit de dret a un poble que va
, ensorrant-se, ensorrant-se a les passions dels
governs caducs d'Espanya... i aquest crit que
no és pas d'egoistes ambicions pel. demà,
que no és pas de retrocés a les aspiracions que
a la Humanitat esperonen l'hem de fer tots,
l'hem de clamar amb tota nostra voluntat i
fermença, uns i altres, sense partidismes, sense egòismes i amb l'esforç suprem de nostresr
respectives forces. •.
Un crit de Nacionalisme seria la nostra
salvació d'avui i l'unió dels pobles en les fu- '
tures liquidacions del modern fratricidi.
J O S E P JURDÀ

ELS LLIBRES i EL TEATRE
H Q Q E S D E L POEMA ERÒTIC, per
Ramon de Curell.
LLORET, imp.

dicació, la pura bellesa lírica del poema XII,
minuciós i pulit, talment una joia ben feta,
delicat, perfecte, sincer i que comença així:

Esmentem : la manca d'unitat en el poema;
la pobresa d imatges poètiques substituïdes
per tòpics tradicionafs; el regust castellà de
mantes estrofes; la migrada sinceritat emocional de la majoria de versos. I, com una vin-

Puja el carrer la pendent
i cada casa és més alta.
Avui l'amor és absent.
En el silenci s exalta
la nosa del pensament.

10
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S A L VE, per Qobert Mainou.
BARCELONA, 1919
Poeta jove, aquest. Salve és el jseu primer
llibre de versos, un llibre relativament atapeït. Que .direm de Robert Mainou, poeta
jove? Salve, té moltes imperfeccions : la mesura dels versos i la estranya catalanitat d'alguns mots, per exemple- Però, no endevinem
acàs una ànima de poeta dessota els versos
primicers? Heu's-aqui el més essencial.
Nosaltres no coneixem cap poeta que, en
començar, hagi tingut tanta consciència de la
pròpia responsabilitat com Robert Mainou en
aquest seu primer llibre. Qui més s hi apropava era l'inspirat poeta J - Millàs-Raurell. a
Primers. Però no era tampoc la responsabilitat el sentiment dominant, sinó el dalit de
l'inici.
Robert Mainou diu:
O, que innoble és la por si ens té captiva
i ens discuteix el mot, i ens torba el peu!
i parlant del seu cant, afegeix :
L"he dit, i el negaré endebades,
que recordo l instgnt'de cada mot.
Ardidesa. entusiasme, consciència de responsabilitat : aquestes són les més lloables
característiques del primer llibre de versos
de Robert Mainou.
LA F I L O S O F I A D E BEQTQAND R U S S E L L , per Joan Crexells.
Extret dels QUADERNS D-ESTIÍDI. 1919.
Aqui on hom parla de tants d'autors, a
travers l'index de les obres llurs, els estudis
que En Joan Crexells ha escrit sobre filòsofs
contemporanis tenen la grossa valor de la documentació, i de la comprensió, demés.
El poc espai que resta per omplir d'aquesta
secció de llibres, i més que res el caràcter

LES REVISTES
POLIMNIA.
Una revista buida d'ideals, com aquesta,
cap finalitat pot acomplir. Els dos números
que havem vist de Pollmxia són un recull
d'articles mis o mjnys interessants, però sen-
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purament polític de AUR VI-I.LA, ens priven de
parlar extensament a propòsit de L a Filòsofia
deBertrandRussell. en la qual En Crexells hi
ha posat una justa austeritat científica. Assenyalem des d'aqui als estudiosos la trascendència d'aquell opúscol, que amb els anteriors
estudis sobre Schiller, Riehl, Cohen, Claparède. Croce. escrits pel mateix Joan Crexells. constitueix, fins ara, la més ferma contribució
intentada a Catalunya per a una història de
la filosofia contemporània.
E L NOSTRE TEATRE
Petites notes sobre alguna de les obres
darrerament estrenades:
Les alés del fang—Teatre de tesi. sediments dlbsen, tan llegit aqui. En Puig i Ferreter ha fallat aquesta vegada. Potser no ha
estat ell el qui ha canviat, sinó el públic, en
unes quantes anyades
\
L a Vidua Alegre. —Es-una iiidecència bienM
de l'Alexandre Maristany. Perquè, aquest bon
home. va voler escriure obres originals tjnan
fent de traductor podia passar encara?
1 perquè va deixar el teatre castellà empastifant la escena catalana?- -Em penso que amb
totes aquestes transformacions progressives
no hi hem guanyat res.
Un bateig a can Cullare/es —Ja està bé
aquest sainet d'En Josep Burgas. Fa riure
una estona. Emperò, no us sembla un conte
de "L'Esquella" ampliat?
E l s Germans /'c/v·e/wrs.- Amb aquesta,
són tres o quatre les obres queEn Pere Cavallé
ha estrenat a Romea. Cap d'elles ens ha semblat tan acceptable com la darrera. Sense fer
comparacions, ens ha agradat : és una perfetissima comèdia a l'antiga Però, si comparem, encara ens plau molt més. Està tan per
damunt de L'amor vigila, per exemple...

se un lligam que els faci forts. Polimnia és
per a nosaltres, partidaris de revistes personals, l'extrem més deplorable: un periòdic
eclèctic. En sortiran cinc números o cinc
cents. E s igual. E s vendrà o no es vendrà •
igual també. Però quan plegui no la trobarem
a faltar. Trista cosa!
II
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A NOSA TERRA Crund. IS de Desembre
Butlletí de les «Innandades da Fala». Vibrant, trement, indignat: En aquest darrer
número hom hi ha publicat un capítol més
d'una narració llarga i dolorosa que es diu :
4 3 traxedias do caciquismo. Fa molts.anys
que és començada i encara dura. L'acabament
caldrà que sigui una reparació intensa de les
iniqullats comeses.
D E STIJIL
Novembre de 1919
Aquesta revista d'art, lletres i cultura modernes, que apareix a Holanda, ha publicat
en el seu darrer número interessants articles.
Reprodueix, demés, un manifest sobre el teatre futurista smtètic, signat per Marinetti,
Settinielli i Corra.
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ALT EMPORDX
Assenyalem amb simpatia les planes literàries d'aquest setmanari Són seleccions fetes amb dignitat.
R E V I S T A D E L'ORFEÓ

GRACIENC

Novembre, 1919
Número extraordinari publicat amb motiu
de l'adquisició del Casal. Es amarat de goig
per l'avenç efectuat. E s un exemple, també,
per a molles entitats choralsde Catalunya.
Esmentem, endemés, Grècia, L a Revue
du Peu i The Alheneeum. de les quals parlarem en el número succesin.

NÒTUL·LES
Aquest número de MAK VELLA correspon a
Desembre. Això és conr dir que surt amb un
mes de retard. Probablement, els llegidors
compendran la dificultat d'ésser puntuals,
quan un locaut amenaça la nostra material
existència.
No cal dir que quan ens sigui possible procurarem rependré la nostra habitual fixesa.
El 21 de Desembre donà En Josep Carner
una conferència a la Joventut Nacionalista de
Terrassa. La conferència d'En Carner ha passat pels diaris com a quelcom de segon terme;
emperò per a nosaltres té un gran interès.
Entre les afirmacions d'una certa importància
esmentem: la distinció clara entre política i
ideal, la no enemistat del socialisme envers
aquest ideal, i la intel·lectualitat del nostre
Nacionalisme.
Els catalans exilats a l'Amèrica estan malcontents de les paraules pronunciades pel
Dr. Pi i Sunyer en la seva recent anada científica. Sembla que En Pi,i Sunyer tingué frases de reprovació per al nacionalisme radical,
i esmentà la reduïda extensió d'aquesta intransigència a Catalunya, afirmació certament
equivocada. No cal dir com lamentem la tèbia actitud d aquest gran home de ciència que.
com a català, no ha estat a una alçària suficient.
Ja ho estem veient: qualsevol dia ei farem
sortir entre els homes de l'acordió.
12

La Joventut Nacionalista de la Barceloneta ha posat el seu màxim esforç per tal d'aconseguir un gros .èxit per a la «Diada de la
llengua catalana», que «Nostra Parla» organitza. Repetim:
«
«Com que no és una festa partidista sinó
un acoblament-de tots els catalans que estimen i honoren la llengua immortal de la
nostra raça, tots havem d ésser-hi Procurem que sigui ben solemne per tal que quedi
demostrada una vegada més l'amor que Catalunya sent pel seu propi idioma».
Tant MAR VELLA com la Joventut s'han
adherit amb un «entusiasme conscient» al-magnífic manifest que a propòsit de la qüestió
social han signat les autoritats catalanes.
Creiem que en ell el criteri unànime de CHtalunya hi és recollit Amb la nostra adhesió
no hem fet altra cosa-sinó reconèixer l'autenticitat de la representació popular incarnada
en la Mancomunitat ien el batlle de Barcelona.

Un déls primers dies de gener tindrà lloc
l'Assemblea anyal ordinària, de ja Joventut
Nacionalista de la Barceloneta. Entre els di. versos assumptes a tractar, tenen una gran
importància la elecció de càrrecs i l'adquisició
d'un estatge social.
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