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La gran pietat de la nostra història

L a insuficiència de la investigació històrica catalana

D

EDICAT, ja fa çinc anys, a la feina d'escriure la Història de Catalunya,
sento amb força dintre meu l'amor i el dolor dels estudis del nostre pas-

sat. La feina que he emprbs és dura, aspra, difícil, engolidora del breu temps
de la vida i xucladora de la llum dels ulls.
Les anteriors històries extenses no em poden servir de guiatge, i tot el m é s
em serveixen per comprovar algun punt isolat i per apreciar la corba de les
versions diverses a través dels anys. Em fan m é s servei els dos petits toms
del manual d'Antoni

Aulhstia i sobretot l'obreta escolar de Valls-Taberner

i Ferran Soldevila, que el munt de grossos volums de les obres — m é s que
velles, mortes — de V í c t o r Balaguer i Antoni dc Bofarull. H e de bastir tota la
meva obra sobre la base — forçosament incompleta, inconnexa i movedissa —
dels cartularis i diplomataris, dels estudis parcials, de les monografies erudites
i dels articles dc revista.
En altres pobles, l'historiador general t é avui darrera seu, a poca distància,
altres historiadors generals, que amb llurs obres l i donen una base sòlida per a
l'obra pròpia. N o m é s li cal rectificar alguns punts i completar-ne d'altres mitj a n ç a n t la utilització dels última estudis parcials i de les m é s modernes monografies. A mi em toca refer de dalt a baix, per dins i per fora, la c o n s t r u c c i ó
de conjunt que una història general representa.
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Si per c o m e n ç a r una obra així n'hi ha prou amb l'enlusiasme, per dur-la
endavant cal un intens i sostingut esforç de voluntat. Jo no, hauria pogut continuar-la si, poc d e s p r é s d'iniciada, no hagués comptat amb la multiplicació de
forces espirituals que la pura passió provoca en l'home. He sentit, totjust iniciat
el treball, la passió de la història nostra, I he comprbs t o t l'encís de les evocacions llunyanes, tota la bellesa de la r e c o n s t r u c c i ó del passat, tot l'interbs de
les recerques que disputen a la faula i a l'oblit la veritat pretfcrita.
Havent pogut apreciar d'aprop l'activitat dels estudis històrics a Catalunya,
he adquirit la convicció que, amb tot i ésser molt notable l'avenç realitzat en els
últims trenta anys, l'estat present no és satisfactori. D e s p r é s de la g e n e r a c i ó
dels investigadors isolats i autodidactes de l'últim t e r ç del segle passat — els
millors dels quals foren Sanpere i Miquel, Miret i Sans, Balaguer i Merino, i
Botet i Sisó — vingueren, en cl nou segle, els investigadors preparats en la càtedra de R u b i ó i Lluch: Ramon d'Alòs, Francesc

Martorell, Duran i Sanpere,

Valls-Taberner, Ferran Soldevila, Nicolau d'Olwer, Jordi Rubió, i alguns m é s .
Els erudits i investigadors noucentistes

tenien sobre llurs predecessors els

avantatges d'una completa formació tècnica, d'una cultura humanística integral
i d'un treball en companyia.
A m b la fundació i el desplegament de l'Institut d'Fstudis Catalans i de la B i blioteca de Catalunya, es posà en mans dels treballadors de la nostra història un
material i un instrumental, si no de primer ordre, almenys ben considerables i en
tot cas molt superiors a aquells dels quals hom podia disposar abans a Barcelona. I aviat collírem els bells i bons fruits: les diverses publicacions de l'Institut, els treballs de recerca documental i les monografies. Cada un dels deixebles
de Rirbió i Lluch — estic segur que a tots els plau aquesta d e s i g n a c i ó íntima —
ha donat ja un rendiment remarcable, i quasi tots continuen llur activitat,
encara que en alguns casos hi hagi aquelles aturades i aquelles digressions que
la vida imposa.
P e r ò és evident que la intensificació dels estudis històrics no ha continuat
progressant en els últims lustres. Més aviat hi ha hagut una minva. No veiem
avui un n o m b r ó s grup selecte de joves estudiosos comparable al grup de vint
anys enrera. I en alguns dels que pertanyen a aquest, sembla haver-se p r o d u ï t un
refredament dels entusiasmes, o una virada de la vocació cap a altres activitats.
F n el camp de les investigacions documentals i dels estudis monogràfics, la
història de Catalunya ofereix una tasca enorme, molt m é s feixuga i copiosa que
la que ofereix avui la història d'altres països. D'una banda, hi ha ací el r ò s s e c
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dels segles perduts o g a i r e b é perduts en el clot de la d e c a d è n c i a obaga. D'altra
banda, hi ha l'excepcional riquesa de d o c u m e n t a c i ó que guarden els nostres
arxius, opulents entre els opulents, sobretot pel que fa a l'edat mitjana.
Davant l'historiador general dels nostres dies apareixen

als arxius les

fileres de registres, els plecs de pergamins, els calaixos d'escriptures, les carpetes a t a p e ï d e s de papers. I n o m é s una petita part d'aquesta d o c u m e n t a c i ó ha
estat ben despullada i estudiada. Dies enrera, mentre visitava les noves instal·lacions de l ' A r x i u H i s t ò r i c de la ciutat de Barcelona a la Casa de l'Ardiaca
— digne estoig d'un tresor tan egrègi — , el seu director expertíssim. Duran
i Sanperc, m'assenyalà els prestatges de dues sales contigües, plens de feixos
de papers velis. « A i x ò — em digué — encara no ho ha vist n i n g ú » . Eren documents de c a r à c t e r judicial, a partir del segle x m .
La desamortització de la magnífica herència que els nostres arxius representen, és encara i n c o m p l e t í s s i m a . E n pocs pobles hi ha tantes coses inèdites, tantes
coses que ningú no ha vist, tantes coses que encara s'han de descobrir i encetar, i que n o m é s esperen els violadors b e n e m è r i t s . En aquest aspecte, Catalunya
és un poble primitiu, poc explorat, amb extenses zones ignotes.
Els catalans tenim materials per bastir una gran història escrita. P e r ò la
insuficiència e x t r a o r d i n à r i a de la tasca d'investigació i de publicació, fa que
n o m é s poguem utilitzar-ne una reduïda part. L'historiador general, que no pot
fer estudis particulars i personals sobre cada punt, ha de cloure amb recança
els seus capítols mentre als arxius dormen, des de segles, documents

que

guarden el secret dels fets actualment inconeguts i de les rectificacions futures.
Un dia pot sobrevenir un foc, o un aiguat, o una revolució b à r b a r a , o un cataclisme geològic, i destruir aquests dipòsits sagrats constituïts per la m é s frèvola
matèria en q u è pren forma l'obra dels homes.
Els dos grans arxius de Barcelona — cl de la Corona d ' A r a g ó i el de la Ciutat— estan habitualment molt poc concorreguts. A l ' A r x i u Municipal, fins fa poc
instal·lat globalment a l'edifici de la Plaça de Sant Jaume, j o n o m é s hi acostumava a trobar, els dies que hi anava, algun senyor que cercava un Boletin
o/fcw/endarrerit; sort que d

director, Agustí Duran, val ell tot sol p e r d e u

investigadors constants, i sort t a m b é que la nova instal·lació de la Casa de l ' A r diaca, en facilitar el treball, atraurà els treballadors. A l ' A r x i u de la Corona
d ' A r a g ó no hi sol haver m é s enllà de dues o tres persones, quan hi s ó n ; hi treballen amb certa assiduïtat Josep Maria Roca, enfeinat especialment en les seves
suggestives recerques sobre els metges del segle x i v ; Daniel Girona i Llagos-
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tera, que sap aplicar el seu idealisme càlid a l'assenyalament

dels itineraris

reials; Mossèn H i g i n i Anglès, historiador de la nostra música, i algun altre
clergue abnegat; p e r ò el recercador m é s constant de tots és ara un distingit
oculista de Barcelona, el senyor S i m ó n , que segons tinc e n t è s prepara una història de les ulleres; l'òptica és, no ho dubto, una branca molt important dc la
ciència, i tanmateix ens ha de saber greu que altres aspectes no siguin tan perseverantmcnt estudiats avui en el nostre primer arxiu. I no parlo de la feina
enorme que, tocant a la nostra història, hi ha a fer en les biblioteques i arxius
estrangers.
La formidable a b u n d à n c i a de documents ha c o n t r i b u ï t a espantar els qui
haurien d'haver-ne e m p r è s , fa temps, la publicacií) seguida, m e t ò d i c a , sense precipitacions i sense aturades. Quan un hom pensa, per exemple, que encara no
està editat en volums impresos el Dietari de la Generalitat de Catalunya (germà
del Dietari de l ' A n t i c Consell b a r c e l o n í , que de vint anys ençà publica l'Ajuntament de Marcelona), no pot dominar un moviment de contrarietat i d'impaciència. Qui tingui curiositat o necessitat de consultar aquells registres interessanlíssims, ha d'anar a l ' A r x i u de la Corona d ' A r a g ò , o bé ha de resignar-se amb
el resum, massa extractat i no gaire feliç, que en llengua espanyola va fer-ne
Josep Coroleu, i encara g r à c i e s d'haver-lo fet.
La dificultat per al maneig dels documents, l'existència de quantitats enormes de paperam inexplorat, l'escassesa d'estudis, de monografies i de recerques,
posen aquell qui escriu c o n s c i è n c i o s a m e n t una història general de Catalunya en
aquest dilema: o fer una parada llarga a cada paràgraf de l'obra per tal de realitzar un estudi directe, o deixar enlaire, poc o gens aclarides, un elevat nombre
de qüestions importants. Ks materialment impossible de fer les parades que
exigiria l'estudi parcial de cada qüestió obscura. Per a aquesta tasca no bastaria
la vida d'un home, ni la de cinc homes. Recentment he pogut comprovar per
e x p e r i è n c i a personal la impossibilitat pràctica del m è t o d e . Ilavent-me trobat
presoner, per passió de veritat i de claredat, dins la xarxa espessa i embolicada
dels temps de Guifré I , he passat sis mesos llargs en llur estudi, que omplirà una cinquantena de p à g i n e s del volum tercer de la meva obra. 1 no he
exhaurit pas la matèria. Si en cada passatge hagués d'emprar el mateix procediment, no acabaria la Història ni que a r r i b é s a centenari amb plena salut del
cos i amb les facultats de l'esperit vàlides i despertes.
L'estudi directe de certs p e r í o d e s i de certs fets està tan poc avançat, que
en g a i r e b é totes les recerques p r ò p i e s he hagut de rectificar molta part d'allò
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que era generalment admbs. La major part de les coses que hom contava de
Guifré I , per exemple, se m'han quedat desfetes als dits tan bon punt les he
examinades. He pogut veure la inconsistï'ncia de la genealogia

modernament

donada per Calmette, el qual presenta el comte d ' A r a g ó Aznar Galí com a avi
patern de Guifré 1; he hagut de dubtar que el sobrenom

Pilds fos a u t è n t i c ; he

comprovat la d e s o r i e n t a c i ó d ' A n t o n i Aulbstia quan es decantava a negar que
Guifré hagués conquistat el Camp de Tarragona; he hagut de r e c o n è i x e r que hi
ha diversos motius per creure exacta la versió de l'historiador alarb Abenaihn,
el qual diu que Guifré t r o b à la mort en les lluites contra els s a r r a ï n s que envaïren el comtat de Barcelona; he trobat que quasi segurament tenien raó Roca
i Ferreres i Botet i Sisó quan es decantaven a creure, contra l'opinió predominant, que el monestir de Sant Joan de les Abadesses fou fundat l'any 885 i no
pas l'any 875; encara m'ha calgut fer altres rectificacions de menor importància... Una cosa semblant passa a Valls-Taberner i a altres investigadors i
erudits.
L'historiador general d'avui, a Catalunya, es veu obligat a ésser menys ambiciós. 1 la de limitar-se normalment a construir la n a r r a c i ó històrica sobre allò que
és actualment conegut i recordat, i n o m é s en comptats casos pot deturar-se per
fer llargues investigacions. En tot cas, no ha d'oblidar que, per haver-hi encara
tantes coses desconegudes i oblidades, la seva c o n s t r u c c i ó és, en molts indrets,
essencialment interina. Tenint la convicció que, en una multitud de casos, la
investigació i l'estudi donarien les notícies segrestades en els inviolats documents r e c ò n d i t s , l'apassionat de la història sent el turment de la r e n ú n c i a
forçada.
I I

Dos exemples entre mil: el c o m p r o m í s de Casp, Pau Claris
No us cregueu pas que les dades per descobrir, i els documents per conèixer,
i els fets per esbrinar, es refereixin sempre a menudes qüestions d'aquelles que
són la menja habitual dels erudits microscòpics. l l i ha esdeveniments decisius
de la nostra història, passatges de magna alçada, que estan encara voltats per
ombres d'incertitud i per parasitàries vegetacions de llegenda. I no és solament l'exposició dels fets, sinó t a m b é la i n t e r p r e t a c i ó psicològica i el j u d i c i crític, allò que pateix greument a causa d'aquesta situació.
Citarem dos exemples: el de l'interregne que seguí a la mort de Martí I, i
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el de la figura de Pau Claris. Per la insuficiència dels estudis i de les recerques
sobre aquell fet i sobre aquest home, s'han equivocat fonamentalment dues
mentalitats il·lustres de la Catalunya dels nostres dies. S'equivocà el savi bisbe
Torres i Bages en tractar del c o m p r o m í s de Casp i del comte Jaume d'Urgell
en L a Tradició Catalana, S'equivocà el savi frare Miquel d'Esplugues ei) al·ludir
a Pau Claris en el seu llibre Tres semblances. No és ací cosa de parers i apreciacions, sinó de fets positius i documents autèntics.
Sobre el c o m p r o m í s de Casp han estat fets suara estudis que

enderroquen

les principals afirmacions de Torres i Bages; un d'aquests estudis, el m é s valuós, el m é s sensacional, diríem, és el que deixà manuscrit D o m è n e c h i Muntaner, i que Ferran Valls ha tingut la sort de poder utilitzar per a la redacció del
segon volum de la petita i preciosa Història de Catalunya que en

col·laboració

amb Ferran Soldevila escriu per a l'Associació Protectora de l ' E n s e n y a n ç a
Catalana.
Sobre l'au Claris ha dit el pare Miquel d'Fsplugues — tan admirable en
molts aspectes — unes paraules injustes, superlativament injustes. Segons ell, dins'
la clerecia catalana

«ha estat excepció g a i r e b é única, exemplar i portaveu de

d e c a d è n c i e s fatals, aquell g e n e r ó s i ben intencionat, p e r ò insuficient capdavanter del moviment revolucionari del temps de Felip I V , l'eixelebrat i no gaire
edificant canonge de la Seu d'Urgell, En Pau Claris».
Aquest canonge eixelebrat, poc edificant, insuficient, no és pas Pau Claris.
É s una d'aquestes fantasmes intruses que, en l'escenari p e n o m b r ó s de la història, usurpen sovint el lloc dels vers personatges. No fa gaire que, en un estudi
biogràfic i històric, vaig escriure la vindicació documentada del canonge immortal. P e r ò les meves conclusions assoliran una esclatant evidència quan siguin
publicades les lletres del diputat eclesiàstic existents a l'arxiu de la catedral
d'Urgell, les quals ha pogut llegir, primer que ningú en els nostres dies, el docte
arxiver Mossèn Pere Pujol. En aquestes lletres apareix la gran alçària moral de
Pau Claris.
Una bona monografia sobre l'interregne dels anys

I4IO-I412

i una altra

bona monografia sobre els antecedents i els primers temps de la Guerra de
S e p a r a c i ó , haurien evitat els judicis erronis d'aquests dos eminents catalans i la
s u b s e g ü e n t desorientació.
Així, per culpa de la insuficiència de la investigació, en lloc de conèixer la
vera història de Catalunya, n o m é s en coneixem una imatge sovint defectuosíssima, amb nombrosos claps foscos i amb aspectes fortament deformats.
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De la conveniència de dirigir cap als estudis històrics una bona part
del nostre Jovent d'ara, massa lliurat a la fuga poètica
La nostra història necessita treballadors. En necessita molts. D'on podem
treure'ls? H o diré tot seguit: de la literatura, i especialment de la poesia.
Veritat és que no sobren, a la Catalunya d'avui, alts prosistes ni alts poetes.
P e r ò hi ha abundor de poetes, presos en conjunt. I això fa necessària la discriminació.
Tenim molts poetes. Kn tenim sobretot de joves. Ela n o v e n ç a n s superen, num è r i c a m e n t , els madurs i els veterans. Si fossin eminents, o ens donessin la bona
e s p e r a n ç a d'arribar a ser-ho, aquests molts no serien massa. P e r ò la gran majoria, t o t posseint algunes qualitats, no passen ni passaran mai d'aquell nivell de
mediocritat fins ai qual tant li fa que un home escrigui com que no. I quan és
indiferent que un home escrigui o deixi d'escriure, cal aconsellar-li l ' a b s t e n c i ó ,
francament.
Per res del m ó n 'no voldria descoratjar cap vocació en aurora, ni tan solament esgarrinxar l'amor propi

de cap j o v e n ç à poeta. Però la facilitat amb

què d'uns quants anys ençà es fa el reclutament de les nostres noves promocions literàries, p e r m e t — i à d h u c demana — que hom sigui exigent amb els
voluntaris de la legió poètica.
Sense accentuar la severitat, es pot dir que, en les seves tres quartes parts,
la p r o d u c c i ó de versos catalans en l'últim quinquenni no és bona sinó per cremar
en el flam de l'oblit, que no deixa ni cendres. En poesia, tot allò que no és
molt bo, és dolent. Dolenta és la dolenteria franca, i dolenta t a m b é la mitjania.
Encara afirmaré que un poeta mediocre és pitjor que un poeta dolent. Una
paradoxa? N o . Poc costa de veure que és una plena i viva i clara veritat.
P e r q u è les muses catalanes tenen avui un tal nombre d'enamorats? Ultra la
natural tendència dels joves a la poesia — el nostre gran Ramon T u r r ó acaba
d'escriure uns estudis magistrals on al·ludeix a la p r e d i s p o s i c i ó poètica i amorosa de la joventut — , hi ha la p r e c o ç ambició de conquistar la fama. Un jovencell que aspira a tenir un nom, que desitja que es parli d'ell, que es daleix per
fer-se veure, que té pressa per donar proves de la seva vàlua, troba avui, a
Catalunya, un c a m í molt pla: fa un llibre de versos.
Per poquet que els versos puguin anar, és segur que en parlaran almenys
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dos grans diaris de Barcelona, quatre o cinc de fora, els setmanaris i quinzenals, les revistes i les publicacions il·lustrades. Probablement es publicarà el
retrat de l'autor. A m b un esforç lleu, la mà àgil abasta un raig de glòria. Quin
jove una mica intel·ligent i una mica destre en els jocs de la rima resistirà, en
aquestes condicions, la t e m p t a c i ó d'escriure versos i de publicar-los?
Mentrestant, a la c à t e d r a d ' H i s t ò r i a de Catalunya dels Estudis Universitaris
Catalans, que profòssa amb saviesa i entusiasme Ferran Valls-Taberner, enguany
hi ha matriculats vuit alumnes. I-a xifra no és menyspreable. Però hauria d'ésser
quadruplicada, almenys.
Compareu, si us plau, la sort del qui compon versos amb la del qui, havent
entrat per altres viaranys, dedica les seves hores als estudis filosòfics, científics, e c o n ò m i c s , polítics, històrics. Si aquest troba ocasió de llançar-se al periodisme, el seu nom sortirà en lletres de motlle, de tant en tant; p e r ò difícilment
o b t i n d r à una certa r e s s o n à n c i a . En el millor cas — el cas que l'escriptor porti
alguna cosa dintre — al cap de molts anys serà conegut per un públic reduït.
La popularitat és el privilegi d'uns quants. I em cal dir que al·ludeixo a la noble
popularitat, perqub hi ha t a m b é una popularitat banal i una popularitat baixa.
Fora del periodisme, la conquista de l'anomejiada és encara molt m é s difícil. H o m pot comptar a desenes els aciençats, els estudiosos, els especialistes i
els erudits que, d e s p r é s d'haver p r o d u ï t treballs notables, són per al gros públic uns desconeguts perfectes.

Per a ells és un atzar afortunat que un perio-

dista amable parli de llur persona o de llurs treballs en una fulla de gran
circulació. A i x í i tot, el ressò de llur nom s'esmortueix i s'apaga molt aviat. É s
obvi que ningú no es dedicaria a aquests estudis, si ho h a g u é s de fer per afany
de notorietat, tjualsevol llibret de versos t é m é s crit, d ó n a m é s nom, fa parlar
més els comentaristes i fa escriure m é s els crítics, que no pas un llibre o un
opuscle valuós sobre un tema d'estudi. V i n t o trenta anys enrera, el c a m í m é s
curt per a l'assalt brusc de la fama, a casa nostra, era el teatre; en aquell temps
g a i r e b é tothom havia escrit una c o m è d i a o un drama. A r a és encara m é s curt
el c a m í del volumet de poesies; i g a i r e b é tothom escriu el seu llibre de cançons o de poemes. No hi fa res que en tiri pocs exemplars i que no en vengui
quasi cap. El nom ja sona.
S e r é massa cruel si dic que la major part d'aquests poetes perden el temps
irrecuperable de la jovenesa? En el vast camp de la renaixent cultura nostra hi
ha o c u p a c i ó digna i fecunda per a tots els catalans intel·ligents, i per als joves
m é s que per a ningú. H i ha feina per a tots, i força m é s feina de la que tots ple-
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gats podem fer. Per això és m é s deplorable la p è r d u a d'activitats motivada per
les falses vocacions literàries.
El modern l'arnàs català està gloriosament constituït. La nostra poesia — la
lírica principalment — ha guanyat el dret de seure al costat de les seves germanes coetànies. Si no t é gaires noms genials, solars, t é j a prou noms alts per
prescindir de la simulació poètica dels mediocres.
Potser s'em dirà que j o n o m é s voldria poetes de primer rengle. Es arriscat
de classificar els poetes per ordre correlatiu de rengles. P e r ò si em cal partir
d'aquesta classificació convencional, diré que accepto, en poesia, el primer
rengle i molta cosa del segon, p e r ò que d'ací no passo. Entre ejs poetes catalans
moderns, c o n t r à r i a m e n t al que succeeix en quasi totes les altres literatures, la
p r o p o r c i ó de poetes de tercer

rengle en avall és molt superior a la dels de se-

gon i primer. Per què? P e r q u è a casa nostra fa versos molta gent que fora d'ací
faria altres feines amb millor profit per a la cultura nacional.
Hem arribat en la p r o d u c c i ó poètica a un grau de saturació que imposa un
canvi de política literària. No hem de seguir estimulant les vocacions p o è t i q u e s ,
que tants joves de mèrit han desgarriat

i desgarrien, si no és en els casos en

q u è els principiants mostren qualitats excepcionals. H e m d'avisar els poc dotats, dels mals certs i dels perills possibles de llur desviació primerenca. Hem
d'advertir-los que la fama fàcil, com la dona fàcil, sol ésser infidel. F o r ç a
d'aquests poetes joves caminen dretament cap al desengany, que en l'edat
florent és de c o n s e q ü è n c i e s funestes. l i l sotrac pot malmetre'ls espiritualment
per a tota la vida.
Com ho faríem per dirigir cap al conreu de la història una part del nostre
jovent universitari? Formalment m'he fet la pregunta. Crec que, per a la realització de les coses necessàries, no hem d'invocar exclusivament el deure, i que
hem d'estalviar, sempre que bonament sigui possible, l'apel·lació al sacrifici.
No podem tancar els nostres joves en els arxius i les biblioteques com qui
tanca professes en un convent de clausura. Però seria polític i patriòtic l'agullonar-los amb un estímul i l'oferir-los una recompensa proporcionada. Si la lluïssor
del nom i la notorietat de l'obra figuren entre els afanys principals del jovent,
p e r q u è no hem de fer-los assequibles pel c a m í de l'activitat històrica? Voltant
d'un ambient d ' i n t e r è s i de simpatia la feina dels investigadors, no sols els estimularíem

i els r e c o m p e n s a r í e m

moralment, sinó que compliríem un acte de

de justícia estricta. Una monografia històrica pot valer tant, en la taula de
valors de l'esperit, com un bon llibre de sonets o de cançons.
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Que els poetes i els literats no tinguin por de caure en prosaisme si
esmercen una part <le llur temps en treballs històrics. Les recerques i els estudis
sobre el passat, en mans d'un home cultivat i idealista, mostren sovint un sentit
poètic. La bellesa resplendeix en la veritat. I l'encalç de la veritat històrica
amagada o fugissera, ofereix caires de fi joc de poesia. Els qui sabem aquest
secret comprenem ben b é aquella declaració de Roca i Ferreres — noble figura
de patrici massa oblidada — , qui en reprendre, fa quaranta-cinc anys, el seus
estudis sobre Guifré I (barreja d'encerts

i errors) deia que l i havien proporcio-

nat inoblidables hores d'espiritual delícia. I comprenem t a m b é aquella exclamació que un dia escoltàrem

de llavis de Valls-Taberner mentre seguíem tots

dos una complicada pista genealògica a través dels volums formidables de la
Història del Llenguadoc: «(Jue és bonic això!»
I que els homes saturats de present i enyoradissos de futur

no es creguin

tampoc que els estudis històrics siguin mera curiositat arqueològica, una runa
morta del passat. Volem recordar unes paraules que Henedetto Croce ha escrit
no fa gaire temps: « P e r q u è serveix la història? l'er entendre el present; i
aquesta p r o p o s i c i ó és una simple r e c í p r o c a de l'altra on s'afirma que la condició per entendre el passat és el present, un interès del present, i que tota vera
història és història c o n t e m p o r à n i a . Entendre el present en el seu origen històric
vol dir entendre'l segons veritat i a fons.»
Sento la gran pietat de la nostra història, p e r q u è la veig mig enfonsada encara en les tenebres. Pietat és amor. V o l d r i a que les joves generacions la sentissin t a m b é , i que fossin menys esquerpes a la sol·licitació de la història catalana.
No són verament pergamins i papers antics el que hi ha en la soledat humana
dels nostres arxius g a i r e b é deserts. É s la Catalunya del temps passat; i no dic
la Catalunya passada, p e r q u è ha passat el temps, p e r ò Catalunya no.
ANTONI R O V I R A I V I R G I L I

Luigi Pirandello
Là veu del drafliatury i contista italià Luigi Pirandello és. no solament una
de les més curioses veus del nostre temps, sinó que és, al nostre entendre, infinitament representativa. ÉS un error, en efecte, considerar Pirandello com un cas isolat.
Nodrit de la cultura del seu temps, preocupat exclusivament dels problemes del
seu temps i plantejats tal com lepoca els planteja, Pirandello es troba perfectamenl encaixat dintre del corrent dels nostres dies; Pirandello no obre ni tanca res,
ho és ni un primitiu ni un monstre. Així i tot, és un valor profundament original
en el sentit que construeix amb les idees, tendències, procediments i constatacions
de la cultura de la nostra època una síntesi nova. Per donar una impressió de
conjunt de l'obra d'aquest autor cal fer aquestes observacions prèvies.
" H i ba dos estils — deia Pirandello al periodista francès Gabriel Boissy, quan
estrenà a París els "Sis personatges" — hi ba dos estils, o, millor dit, dues categories d'escriptors: ets que veuen l'interior i els que se satisfan amb l'exterior,
els de les cò'sèS i els de les paraules. Avui, per exemple, a Itàlia. Vorga s'ocupa de
les coses, d'Annunzio de les paraules. Algun dia, Dant veia les coses, Petrarca les
paraules; l'Ariost les coses, Tassó les paraules. I així successivament. Els uns són
els creadors, els altres els decoradors... Jo — deia sempre Pirandello — perteneixo
a la categoria dels que no se satisfan de les paraules, dels que volen arribar a la
realitat interior."
En aquesta mateixa conversa, Pirandello havia fet aquesta altra observació,
que cal entendre com a prèvia, igual que l'anterior:
" E l nieu teatre ha sortit enterament de les meves meditacions. Visc sol i no
surto mai de casa. H e viscut llargament amb els meus personatges. La meva idea,
l'idea principal dels meus personatges, és aquesta: els esperits no es comuniquen
entre ells; els aspectes, les apariències es comuniquen, només. La paraula és una
representació abstracta que ens enganya. Cadascú de nosaltres, empresonat dins
de la seva realitat, quan s'imagina que ha comprès els altres, no ha fet sinó compendrc's ell mateix. Cada home crea el seu món, que és una imatge personal del
món, del qual hom creu poder sortir per l'engany de la paraula. En realitat, però,
cadascú de nosaltres viu en mig d'una immensa solitud... Sempre som víctimes
de les paraules. Les paraules ens perden."
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Després d'aquestes ducs observacions, cal preguntar: Com es forma en l'home
aquesta idea personal del món, aquest aspecte o apariència que serveix perquè els
homes es comuniquin entre si, aquest món fals, aquesta màscara que s'interposa
entre l'home real i la realitat vertadera? Un crític italià. Adrià Tilgher, ( 0 que ha
escrit l'assaig més profund i complet sobre Pirandollo. descriu de la següent manera la formació dé la " m à s c a r a " , que és, al meu entendre, la clau de l'ohra de
Pirandello:
"Per Pirandello — diu A . Tilgher — la vida és un etern fluir, una correntia
infinita, una activitat que de tros en tros es posa en l'ésser. Es posa en l'ésser,
és a dir, es cristal·litza, es congela s'encarna en actes, en esdeveniments, en fets
determinats, que una volta han esdevingut, són el que són, no canvien mai més,
no es mouen m é s : són allà, fixos, immòbils per tota l'eternitat. La vida va més
endavant, amb una fúria d ' h u r a c à : el que ja s'ha viscut é-^ allà, immòbil, immutable.
Aquest contrast profund'i dolorós col·locat en l'essència mateixa de la vida, entre
el fet i l'acte, entre la mobilitat perennal del devenir i la immobilitat petrificada del
que j a ha esdevingut, aquest contrast que de Fichte i llegcl per avall, fins a Bergson, Blondel i Gentile omplena de per si tota la filosofia contemporània. Pirandello
el sent amb una intensitat obsessionant. Desgraciades d'aquelles persones que per
llur mala sort han quedat enganxades, per si mateixes o per altres a un tros de vida
i no se n'han pogut sortir! Es el drama del Pare, en els " S c i pérsottnaggi i n cerca
d'autorc". Les circumstàncies de la vida han volgut que la filla el sorprengués en
una casa equívoca, en un acte que, segons les normals relacions de la vida, la filla
no hauria mai degut ni pogut veure'l: en tota llur misèria de pobre carn humana
insatisfeta. I bé, per la filla, el pare ha restat allà, enganxat, clavat en aquell
tros de vida per tota l'eternitat. En va el pare protesta que no, que és injust j u dicar-lo per aquell acte sol, com si ell es trobés tot ell en l'acte, totalitzat i sumat
en l'acte, sense residus! L a seva filla no sap veure'l sinó com el veié a la casa
infame, clavat eternament a aquell tros de vida, com una estàtua gebrada eternament en el gest que l'artista l i d o n à " .
Els ".*<•» pcmmiuujgi in cerca d'autorc" ha d'ésser considerada l'obra de Pirandello més feliçment acostada a la seva concepció del món, com l'obra que li denuncia amb claredat la tendència i el pensament. Abans de presentar-la al públic italià la féu precedir d'una sèrie de temptatives, de diverses obres teatrals, duna
infinitat de contes i novel·les curtes per tal de preparar el públic ' fer-se ínteUigible,
1 en els " S c i pcrsonnaíjgi" hi ha un moment en el qual es concentra tota la complc(i)

EsluJis sobre ei lealre contemporani. Koma. Llibreria dc Cicndes i Ilelres.
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xitat de la concepció pirandel·liana de la vida. Parlant del fet concret de la idea
(falsa) que s'iia fet la filla del pare a conseqüència d'iiaver-lo vist en la casa infame, el paro salta del fet personal i generalitza el seu cas. Veu's-aqui el monòleg,
que traduït perdria:
' 7 / dmmma per uir è tulio qui. signore: nclla coscienea che ho, che ciascuno
di noi si crede " u n o " ma non d vera: è " l a n t i " , signore, " t a n l i " secoudo tutte le
possibüità d'essere che sono in noti "uno" con queslo, " u n o " con quello — d i versissinii! l i con l'illusione, intanto, di esser snnj'rc "uno per l u t t i " , e sempre
"quesl'uno" che ei crediaino, in ogui noslro alio. Non è verol non d vero! Se ei
accorgüano bene. qtumdo in qualcuno dei noslri atli, per un caso sciaijuralissimo,
restiamo all'iniproznnso conte aij(janciali e sospesi; ei accorgiamo, voc/lio dire, d i
un esser tutli in queU'atlo. c che dtinquc un'alroce inyiuslhia sarebbe yiudicarci da
quello solo. lenerci amjanciali. e sospesi, olla gogna, per un'inlcra es islenza, come
se questa fosse assommala lulla in que'llnlto! Ora loi inlcnde la perfídia di questa
ragassaf M'ha sorpresa in un luogo, in un alio. dove e come non dovevo conoscermi, come io non potevo essere per lei, e m i vnol darc una reallà, quale io non
potevo mai aspellarnn che dovessi assumere per lei. in un momenlo fuijace. ver(/Ojjnoso, delia v i l a ! Queslo. queslo, signore, io senlo sopralullo!".
•e « •

PirandeUo, dèiem, home de la nostra època, preocupat dels problemes del
nostre temps i de la manera que els posa cl nostre temps, es troba dintre del
corrent de la' cultura d'avui. F.n efecte, PirandeUo no es podria compendre sense
tenir present que en la concepció del món a què la filosofia europea ha arribat,
els vells conceptes de veritat i de realitat, d'individu i de caràcter, estan completament superats. Entre realitat i somni, entre veritat i errur, entre bé i mal, hi ha,
jnridicamcnt, una separació que varia, però, en cada paral·lel de la terra; aquesta
separació, ni filosòficament, però menys encara biològicament, és possible fer-la.
1 .es fronteres netes i precises no són avui possibles. Tot és real i vertader, així
com

tot és il·lusió i error. La totalitat del món no és una cosa f i x a : és una creació

del pensament; no és unitat

HIIÓ

varietat d'innumerables unitats, plans que s'entre-

creuen, es confonen, es contradiuen. N o existeix un sol món sinó tants móns
quants són els homes que pensen. Des del punt de vista filosòfic, Bergson es pot
considerar com el precedent més complet de Pirandello. Bergson ( i ) , posant a
la basc de la filosofia, ultra les matemàtiques i la física matemàtica, com és
clàssic de fer-ho, l'experiència de l'investigador, la psicologia, la intuïció, ha des(i|
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crit d'una manera, fins avui insuperada, les condicions de la intel·ligència. L a
ciència és, després de Bcrgson, ultra una generalització de les propietats de la
matèria, un anàlisi de les propietats de l'esperit. Descartes havia definit l'esperit,
"una cosa que pensa"; Bergson, tenint en compte que tot pensament es desenrotlla i canvia en el temps, l'ha definit amb paraules simpàtiques a Pirandello:
"una cosa que dura". Aquesta duració hom pot sentir-la a través del temps abstracte, que és el que mesuren els rellotges i el que cataloga els moviments automàtics de l'home i la duració real. Parlant de la duració real, Bergson ha escrit:
"Cal concentrar-se per definir a la vegada el mètode i la troballa del psicòleg, sobre
el que tenim, alhora, de més allunyat de l'exterior i de menys penetrat d'intel·lectualitat. Cal cercar en el més profund del nostre ésser el punt en el qual ens sentim cl més possible interiors a la nostra pròpia vida. Es en la pura duració, llavors, que capbussem, una duració en el passat, sempre en marxa, s'augmenta constantment amb un present absolutament nou.

Però,

alhora sentim

com s'estén

fins al límit extrem el ressort de la nostra voluntat. Cal que per una contradicció
violenta de la nostra personalitat sobre ella mateixa, collim el nostre passat que
s'amaga i l'empenycm, compacte i individit dins d'un present que quedarà creat
introduint-s'hi". "Per sota dels principis de l'especulació — escriu sempre Bergson — analitzats d'una manera tan cuidada pels filòsofs, hi ha unes tendències que
no s'han estudiat i que s'expliquen, simplement, per la necessitat que tenim de
viure, és a dir, en realitat, per la necessitat que tenim d'obrar".
La psicologia i l'art han beneficiat llargament de la concepció filosòfica més
dominant. Malgrat els esforços constants de l'incansable neo-classicisme i la comoditat de l'escepticisme artístic, l'art serà sempre considerat com una creació, és a
dir, com una originalitat, com una síntesi nova. Totes les èpoques tenen el seu
art, és a dir, les seves síntesis. Les d'ahir, avui són velles; les d'avui, seran velles
demà. En tant que és una força que devé constantment, l'esperit pren, davant la
vida i davant del món, formes noves. Sorprendre aquesta forma, sorprendre el
devenir en el moment que passa per davant d'hom, és intuir cl problema d'una època.
Resoldre aquest problema artísticament, vol dir crear una síntesi nova, una obra
original. Ésser original vol dir estar d'acord

amb l'època, amb el temps.

I el

temps no és mai el passat, ni el retorn al passat; sinó el passat en marxa cap al
futur, el que ja ha estat caminant cap al que serà. A r t , és, doncs, originalitat i
en definitiva contemporaneïtat. La vida té, en el curs del devenir, una necessitat
constant de definir-se i de trobar una forma, forma i definició sempre deficitària,
sempre mancada i necessitada d'una forma diversa i futura.
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E s t à fins i tot superada la polèmica de la funció o finalitat que es proposa la
vida en tant que creació artística. La funció no és la producció de bellesa, ni la
producció de la forma

bella, sinó la producció d'un contingut. L'art, en un mot,

és una forma — i potser la forma més aguda — del coneixement. No hi pot haver
una jerarquia de les obres d'art, des del punt de vista formal. B. Croce no admet
la diferència que hi pot haver entre un madrigal i la Divina Commedia, mentre el
contingut del madrigal sigui ple, com és plena l'obra del Dant. L'art, mètode del
coneixement individual, no és estàtica, sinó dinamisme, i en aquest sentit més que de
formes artístiques caldria parlar d'activitat formatriu. Forma, seria llavors tot, seria
la realitat, és a dir, el contingut.
E l moviment dassicitzant francès ha posat molt a la moda l'escepticisme davant l'art i la psicologia, l lom recorda Ics paraules que ja L a Bruyère va escriure eh el pòrtic dels seus " C a r à c t e r s " . El moralista feia notar que hem vingut al
món massa tard per escriure o pensar alguna cosa original. Després de mils
d'anys de cultura, de pensament i de literatura, escriure encara, no serà una pedanteria insuportable? Tot està dit — se sent a dir sovint — , hem arribat massa
tard, no hi ha res ppr explorar ni per descobrir, no hi ba atzar. Es cert, però,
que 110 hi ha res noü sota el sol? Probablement no hi ha res nou. T o t el que
existeix, però, està descobert, està posat sota un raig de llum? No, indubtablement. L a humanitat, en el seu esforç enorme per captar la realitat, per tenir
de la realitat un concepte i un contacte immediat, no ha arribat ni de molt,
al terme del seu viatge. H i arribarà mai?
A n d r é Gide, en el seu pròleg a "Les Flors del mal", ha contraposat dues
teories econòmiques per fer veure clars els termes de la polèmica sobre l'escepticisme literari. " E n una zona explotada de temps, totes les bones situacions estan
preses — ha escrit Ricardo, l'economista anglès—. Els primers cultivadors s'han
apropiat les terres millors. Els seus descendents s'apoderen d'aquestes i de les dels
voltants, menys fèrtils, i així per ordre de natalitat; aviat no queden inexplotades, ermes, sinó les terres pitjors, i l'ambició dels arribats tardanament pot proposar-se el conquerir-les: aquestes terres oferiran a canvi d'una progressió sempre
creixent d'esforços, una progressió sempre decreixent de productes". Es la
teoria que podríem anomenar pessimista. Projectada sobre l'art i la psicologia,
justificaria qualsevol negre escepticisme. Si s'accepta no hi ha més sinó treballar
inexorablement la zona ja ocupada i batuda i coneguda i preferir el camp tradicional, desprovist d'un perillós atzar, al camp dels grans esforços i de les magres
collites.
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" N o és a les terres millors — escriu per contra l'economista Carey — on la
primera indústria humana s'adscriu, l.es primeres terres

cultivades,

renys més fàcils, els cultivables més còmodament — és a
espaioM)S,

sinó per contra, els més

pobres,

els r]ue

dir,

produeixen

són els ter-

no els més

rics

de

i

seguida

i

estan

capacitats per omplir durant molt temps les necessitats: les terres altes, de sòl
poc profund, de vegetació rara, on la carreta pugui circular lliurement". Les
altres terres, les terres riques, les terres

baixes,

no seran explotades sinó molt

més tard. Durant molt de temps seran considerades com terres bàrbares, desconegudes, quedaran al marge dels cultius, 1,'home civilitzat no tindrà esment d'aquests
terrenys i de les seves riqueses; si per atzar els travessa no h i trobarà sinó incomoditats i atzar, " l , a terra més rica — diu Carey — és el terror del primer emigrant". Aquesta frase no és pas una paradoxa. " Q u è és una terra rica?" — es
pregunta l'economista. — " K s la terra que en el seu estat primitiu està envaïda
per una vegetació exuberant

que és necessari abatre o que essent una terra

dal·luvió é> necessari conquerir a l'aigua. I si incòmodes són les primeres, infinitament perilloses són les altres. BbscOS luxuriants poblats d'aiiiinals ferotges, terre,
humides, sense consistència al pas, que exhalen emanacions

deletèries..."

Sociològicament la teoria de Carey és la que s'ha acceptat; la de Ricardo ha
caigut. Aplicada a la psicologia il·lustra amb una gran claror, el corrent de l'antiescepticisme. "Estic convençut — diu Gide — que en psicologia la teoria de
Carey té una significació total: i potser aclarirà amb una llum nova la història dc
les literatures — 0 almenys aquest punt precís que ens ocupa". Eli literatura,
en efecte, per on s'ha començat? Per les regions més fecundes de l'esperit? No.
certament, sinó per les regions més dòcils, més manejable-;, més fàcils. La literatura
començà treballant sobre les parts altes de l'home: alts pensaments, .-entiments
sublims, nobles passions. Literatura unilateral, simplista. Després, el carn]) de la
literatura s'ha allargat i l'art i la psicologia es proposen avui explorar les regions
complexes i riques.
El que s'acostés, armat dc qualsevol clàssic manual del cor humà, posem per
exemple les ••màximes" de La Rochcfoucauld, a desentranyar les escenes més altes
del novel·lista Dostoiewski o del dramaturg Pirandello. podria córrer el risc dc
trobar aquestes obres simplement manicomials. Tothom sap que el gran moralista
francès redui la majoria dels moviments sentimentals a una sola causa: a l'egoisme, que el moralista anomena amor propi, paraules suficientment vagues per compendre mati<os innumerables, com la vanitat, l'orgull, l'egoisme o amor a un mateix, l'interès, etc.

Entre certs elements cristians i'anarquistes,

entre tota la
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fícnt que creu que l'home és ho per naturalesa, les " M à x i m e s " són encara un escàndol. Quan es puhlicaren, produïren indignació:

"...ai,

Madama!—escrivia

Mad. de La Fayette a Mad. de Sahle— quina corrupció cal tenir en l'esperit i en
el cor per arrihar a imaginar semhlants coses." I dic això per demostrar la força
que té avui encara l'horror a l'exploració i a l'anàlisi.
Gide, en el seu llihre sobre Dostoiewski, atacant el dogmatisme i el quietisme
que implica, en art i en psicologia, tota fórmula i tota teoria, escriu que el descobriment de l'amor propi com a únic ressort del cor humà. ha impedit al moralista
citat i a tots els escriptors que l'han seguit, de captar, durant més de dos segles,
el que l'ànima humana té de contradictori. Amb això Gide intentava superar el
vell concepte, tradicional i escolar, del " c a r à c t e r " . Quan diem, en el llenguatge
corrent, que tal persona és un caràcter, volem donar a entendre que disposa d'una
unilateralitat resistent a tots els vents i a tots els temporals, d'una passió irreductible, oberta, franca, rectilinia. I quan hom diu que la novel·la o el teatre és una
pintura de caràcter, se sobreentén que hom vol dir la pintura de caràcters simples,
elementals, autèntics, la grandesa dels quals depèn del fet que en xocar amb altres
c;iràcter.s simples s'enfonsa tot 0 no s'enfonsa res.
Existeixen, però,-els caràcters entesos d'aquesta manera? No trepitgem, en
parlar d'això, un terreny excessivament superficial? "Ens estan repetint constanlment — diu Gide en el pròleg a "Les Flors del M a l " — que res de nou no hi ha
en l'home. É s probable; tot cl que hi ha en l'home, però. no ha pas estat indubtablement descobert. Estic convençut...

que molts descobriments estan per fer i

que els quadros de la vella psicologia, en virtut dels quals jutjàvem, pensàvem,
obràvem i tot, semblaran aviat més artificials que els quadros de la vella quimica
abans del descobriment del radium. Si actualment els químics ens estan parlant de
la descomposició dels cossos simples, per què no ha de temptar-nos, "a nosaltres
psicòlegs", l'encarar-nos amb la descomposició dels sentiments simples? E l que
I/ermel creure amb els sentiments simples, és només una manera simple de considerar els sentiments." Aquestes paraules de Gide són una descripció, paral·lela a la
descripció de Garey per la sociologia, del corrent que segueix avui la psicologia.
La literatura començà treballant sobre les parts altes de l'home i l'heroi és el personatge més pur, la força humana més elemental que la literatura ha produït. Després, per la influència dels moralistes, s'allarga el camp de la psicologia. Més endavant, hom s'encara amb les parts baixes, selvatges, febrils, no netejades, de l'home. En general, aquest descens es fa, però. amb la preocupació simplista de cercar
el caràcter innoble elemental. La literatura ha produït tipus de bandarra que tenen
2
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una ànima tan càndida per a la bandarreria, com els herois la tenen per a les accions
elevades i nobles. Es tracta, però, d'anar més enllà, d'entrar en les terres vertaderament riques, poblades de bèsties ferotges i d'animals inofensius, carregades de
tots els perfums i de totes les dcletèrics exhalacions, amb comprensió i imaginació.
Intents de capbussament en el mar infinit de la vida en trobem en totes les
literatures perifèriques i intensistes. H i ha una tradició literària, els punts més
alts de la qual són els humoristes anglesos, Stendhal, Baudclaire, Dostoiewski i
demà caldrà posar-hi Pirandello. que s'ha proposat acostar-se a la realitat. L a p r i mera constatació en aquest sentit ha estat la formulació del dualisme que hi ha en
tot home. Existeix en tot home una força que va de fora a dins, una força de
conservació en virtut de la qual l'home manté una cohesió, una conseqüència, una
irreductibilitat, una moralitat; al costat d'aquesta hi ha, però, una força centrífuga
i disgregadora, per la qual l'home tendeix a atomitzar-se, a dividir-se, a dissociarse, d jugar sobre un risc, sobre un atzar, sobre una posta. Cal sempre citar les definitives paraules de Baudelairc: " H i ha en tot home, a tothora, dues postulacions
simultànies, l'una envers Déu, l'altra envers S a t à n " . E l dualisme humà, l'antitesi.
és el radium sentimental que ha desballestat els quadros de la vella psicologia.
L'il-logisme, la duplicitat, els caràcters dobles, és a dir, els no-caràcters, han creat el
personatge oposat a l'autòmata de la literatura noble i simplista: l'antiheroi.
• * •

Hem cregut necessari fer aquest ràpid resum abans de parlar concretament
de Pirandello ( i ) , i perquè hom vegi el que té a darrera aquest autor. En primer
lloc cal notar l'horror d'aquest autor per l'èmfasi, l'afectació i la retòrica. Després
farem constar una altra vegada que Pirandello es titula, a si mateix, humorista.
Cal entendre's, però. No és pas un humorista a la manera dels sinistres vaudevillistes
francesos: és un humorista de la tradició de Joan Pau, del reverend Svvift, de
Dickens i dels grans humoristes anglesos. Pirandello, de vegades fa riure, però fa
riure per no plorar. "L'humorisme — ha escrit ell mateix — és un fenomen de
desdoblament en l'acte de la concepció; és com un Hermes bifront, una cara del
( i ) Luigi Pirandello t l ticilik I naii|ii< a Girgenli l'any illój. Parlant del i c u paí», Pirandello no e> descuida mai
de dir que ai hi paaiaren eU í r c c i , (amb£ hi paHaaren ell normandi. £1 títol que li agrada més de donar-se í a el d'humorikta. t s uo home baixet, corpulent, una mica carregat d'espatllei. un crani de vori l una barbeta i bigoti blanca. L'aire
general H d'un magiltral. Ojetti ha publicat un gran retrat de Pirandello al «Corriere delia Serà». Kl conegut crític
d'art evocava davant del dramaturg la torbadora profunda impasiibilitat indefinible de certel m&acares eitremo-orientala. A Itàlia es començà a parlar de Pirandello l'any 1904 amb motiu de la seva novel·la / • / difunt Maties Paical. Teatralment, ha tingut molt més Èxit a l'estranger que al seu pafs, on és molt discutit. H a publicat una infinitat de contes
I novel·les que s'estan recollint ara iota cl Iflol genèric Novtttt per un anna. l l a tingut dos o Ires afers sorollosos, <le
plagi. V i u a Roma i moll apartat de la vida literària i teatral. Aquest hivern podrà disposar, finalment, d'un teatre a
Koma. Ét feiiista i s'ha parlat malles vegades a Itàlia que Mussollni el nomenarà senador.
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qual riu dels plors de l'altra cara". I en un altre lloc: "L'artista ordinari no es
preocupa sinó del cos; l'humorista es preocupa del cos i de l'ombra; i de vegades niés de l'ombra que del cos; observa totes les bromes d'aquesta ombra, que de
vegades s'allarga, de vegades s'escurça, talment com si volgués fer ganyotes al cos,
el qual durant aquest temps no sembla pas fer-ne cas ni donar-hi importància" (OEls humoristes, en general, són gent senzilla que fan els possibles per torçar el coll
de la retòrica. En totes l'obra de Pirandello bi ha la mateixa preocupació de simplicitat: observa i nota d'una manera seca, de vegades aspra i dura, l'interessa més
el foc que el fum i més el caliu que la flama. És típicament l'Anti-d'Annunzio, i el
seu teatre i la seva obra literària no contenen cap moment de musicalitat o d'embalament.
Ja hem intentat senyalar el que té al darrera aquest humorisme de Pirandello.
No es tracta pas, com es sobreentén, de la troballa d'una teoria estètica o d'un
procediment d'observació i d'especulació de la realitat. Es tracta d'una concepció
del món i de là vida que té llargues arrels en les idees de la nostra època, sobretot
en les idees que predominen en filosofia i psicologia. L'humorisme de Pirandello
prové del seu realisme absolut, de la necessitat cada dia més angoixosament sentida de superar l'escepticisme literari i d'explorar, prescindint dels conceptes escolars d"'individu" i de " c a r à c t e r " , la vida humana. E l gran mèrit, el mèrit incalculable de Pirandello està en l'acumulació de radium destructor dels sentiments simples que aquest home ha anat deixant a tot el llarg de la seva obra.
E n la psicologia de Pirandello, en la seva concepció del món, el dualisme és un
postulat elementalíssim, primari. El teatre d'avui està ple d'especulacions metafísiques i psicològiques i la concepció clàssica de " c a r à c t e r " no és admesa per ningú. E l
" c a r à c t e r " es considera un maniquí, un autòmata. Tampoc és possible admetre
el drama entès com a exposició i desenllaç d'un conflicte, d'una interferència, d'un
xoc de caràcters. E l drama modern, no està pas basat en el fet del xoc de dos
caràcters irreductibles en el primer acte, capaços de dialogar i de contractar en el
segon i de fondre's o de separar-se, en el tercer. E l drama modern es basa en la
fluctuació entre dues postulacions contradictòries. Modernament el drama basat en
el dualisme que té un aire més brillant és "Animes solitàries", de Gerard Hauptmann. És cl drama de l'home que es troba entre una postulació d'il·limitació i d'infinit i una postulació de limitació i de finit. Aquestes dues postulacions estan encarnades en el drama d'Hauptmann per dues dones, entre mig de les quals un home,
fluctuant i desinflat, representa la impossibilitat en què es troben les persones de
(l)

Citat per Ucnjamin Crcmicun, traductor al francís dc moltes obrel de Firandcllo.
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comunicar-se. I el drama és tot ell en aquesta enorme solitud del món. L a fluctuació de la personalitat és la cèl·lula bàsica de la psicologia humana. L a fluctuació
humana es resol, essencialment, no en una acció dramàtica exterior, sinó en un dramatisme espiritual i interior, és un drama de pensament. En efecte: la fluctuació
humana en tant que demostra la solitud de la vida, posa davant per davant el pensament creador del món, la postulació còsmica i infinita i el seu inevitable fracàs.
És per això que el drama modern és sobretot drama interior.
A r a b é : Pirandello ha portat el dualisme fins a les últimes conseqüències, ha
descompost, fins on ha pogut, inclús la dualitat de postulacions, i sobretot — i
això representa l'aport de Pirandello a la psicologia — ha intentat donar una causa
a la dualitat. B. Cremicux ha resumit en termes molt generals l'obra de Pirandello
quan ha escrit que Vhumour de Pirandello " fet d'ironia i d'implacable lucidesa, no
solament excel·leix en discernir l'indret i l'inrevés de tots els sentiments humans,
la part de ximpleria continguda en el drama, la part tràgica continguda en la farsa,
sinó que encara i sobretot s'aplica a il·luminar l'incessant comèdia que cada honuo cada dona es juga a si mateix des que neix fins que mor".
Veu's aquí com Adrià Tilgher posa els termes del problema: " E l problema
fonamental de la dramàtica i en general de la literatura europea de l'últim quart de
segle és el contrast entre l'aspiració a una informe, il·limitada vida, tota empesa
envers l'infinit i reinbriagnesa de llibertat absoluta i la vida tal com la societat obliga a viure-la, enclosa i encanalada en una inextricable xarxa de normes, costums,
tradicions, convencions". ( 0 I més avall: "L'empresa romàntica cap a l'infinit,
que és a la base de l'ànima moderna i el que li dóna la desmesurada oceànica v i bració (([iii és l'ihgenu qüè ha dit el Romànticisnu· ha mort?) s'exterioritza

de

la manera més neta en el contrast... entre vida i forma". Ara b é : ja sabem la idea
que de la vida té Pirandello! la vida, creació emineiilmcnt subjectiva, és una correntia infinita, un etern fluir. L'home té una tendència fatal a llen^ar-se a la vida,
com notava abans dara. exactament, A . Tilgher. Sinó que, a l'intentar llençar-se
troba uns obstacles.

Què

son

aquests obstacles?

Aquests

obstacles

són

els que anomena Tilgher, la forma. Quina naturalesa tenen, en l'obra de Pirandello. aquests óbstàdes que formen la Kornia? Un exemple aclarirà la qüestió.
Veu's aqtli rargument «l'un acte ben típic de l'irandello: " L a Morsa". Júlia
Fabbri lé per amant l'advocat Serra, amic del marit, Andreu. Una nit, sortien
tots tres de casa. Andreu marxava davant. Júlia i Fabbri, uns pasSOS enrera.
Amb això. Serra comet la imprudència de besar Júlia.
(l)

AV U a l r / de l ' n r u h a «l.a Slampa». a aRotl 1034.

Andreu continuà marxant
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sense adonar-se'n. o potser sense demostrar que se n'adonava; el Serra, però, té
la impressió que Andreu ho ha vist tot. Kl dubte posa Júlia i Serra en una situació
lamentable. Recorden, una a una, Ics paraules pronunciades per Andreu (que mentrestant ha marxat a fer un viatge d'afersl després del desgraciat incident: en cadascuna de les paraules creuen trobar-hi una resposta significativa, una amenaça
amagada, un reny reprimit, una venjança.

És

un

espasme que gairebé els fa

renyir. 1 veu's aqui Amlrcu que torna: Júlia l'espera i s'esforça a demostrar una
gran desinvoltura i molta afectuositat: però cada frase d'ell l i produeix un terror
creixent. El parlar calmós i planer d'Andreu fa que la dona no es pugui dominar.
N'hi haurà prou que Andreu estremi

d

llaç perquè Júlia es rendeixi i con-

fessi la Culpa. Andreu explica que alguns companys dc viatge, parlant de l'infidelitat conjugal, aconsellaven de no fer emhuts i d'acusar a la dona, brutalment, de
traició: si la dona és innocent, riurà de l'acusació; si és culpable, per força es confonclrà. I per tal dexplicar-se amb un exemple. Andreu llença davant de Júlia, una
frase d'oberta cniidemiiaaVi. Julià, vençuda de taut sofriment, no sap dissimular.
No hi havia pas necessitat, però. Andreu ho havia vist t o t : havia vist el bes d'aquella nit i ha decidit de e.\pulsar-la. malgrat la seva apel·lació a la maternitat.
Júlia es mala.
Ei drama, com veu el llegidor, està basat, fins a les últimes escenes, en un
simple pressi-iitiment: en l'idea que Júlia i el seu amant Serra es fan dels sentiments
que Andreu nodreix envers ells, després del bes. Kepreuent les ratlles anteriors
hom podria dir que el bes representa el desig de llençar-se a la vida i les idees
d'Andreu els nKsiades que llom topa al llençar-.s'hi. la forma. Aquesta forma adopta per manifestar-se l'opinió d'una altra persona. Aquesta opinió acaba per mestrejar absolutament la personalitat vertadera de Júlia, en disposa conipletanient; després del bes, Júlia és l'idea que hom suposa que Andreu té d'ella. Hem triat l'argiiment de " L a Morsa", que és un dels més simplistes de l'irandello, per aclarir
el que fornia la cèl·lula primària del teatre d'aquest autor; compliqueu fins a l'infinit, i amb tots els matisos que cregueu, les ducs postulacions d'aquest drama,
resolgueu l'antitesi amb procediments més o menys teatrals o més o menys d'acord
amb els gustos del públic: lindreu fot el teatre de Pirandello.
QÜina naturalesa tenen en el teatre de Pirandello — preguntàvem — aquests
obstacles? Són sobretot de naturalesa social. Pirandello es disposa a observar un
home i nota a la base un desig autèntic de vitalitat. Sobre aquest desig hi plouen,
però, totes les lleis de l'univers, tota mena d'influències físiques, atàviques, socials
tota mena de constants i d'imponderables. Observa sobretot que les influències st»-
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cials són enormes. Aquell desig autèntic, la vida insubornable, és en funció dels
altres i acaba per ésser la idea que hom creu que els altres tenen d'hom. Les persones que el volten per la família o per l'ofici

o

per les amistats o pels afers

o per les vanitats, plouen sobre d'ell. Cada tracte social obliga l'home a posar-se a
la mida del seu interlocutor, o posar-se,

sobre la cara

vertadera, una màscara.

Aquesta màscara varia constantment perquè és en funció de cada influència particular determinada. La presència constant de la màscara fa que a l'últim fem el
paper que volen els altres i a força de jugar papers aliens no sabem exactament
qui som. Quina és la nostra veritable personalitat? L'ofegada per la voluntat dels
altres o la que fem pensant servir els nostres desigs autèntics? A l'últim prenem
de nosaltres mateixos el que ens manen els altres, la simulació i la vida queden foses l'una amb l'altra i hom no sap per on passa, entre elles, la frontera. L'observació de les influències socials que plouen sobre l'home, ha situat Pirandello en un
terreny governat per la dissociació de tots els sentiments. De la dissociació de
tots els sentiments ha passat a la dissociació de la personalitat.
Intentàrem explicar al principi el mecanisme en virtut del qual som el que volen els altres. Ens fixàvem en els "Sei personaggi i n cerca d'aulorc". Esquematitzàvem la situació dramàtica del pare, sorprès per la filla en una acció humana,
miserable, però inconfessable, i clavat d'aquella feta en el pensament de la filla,
gebrat dins de l'acte. Per la filla, aquell acte formava part del seu temps real; d'ençà
del trist esdeveniment, havia vist el pare sempre present en l'acte. Per al Pare,
en canvi, sobre el fet havia passat el temps abstracte, que és el que mesuren els
rellotges i el que és poblat d'accions automàtiques i oblidables. De l'acte ençà, el
Pare havia realitzat una pila d'accions capaces de purificar-lo davant la filla. Era
inútil. Eren dues persones que marxaven a temps diferent. I el drama, ultra aquesta oposició de temps, era doble: drama de la filla entre la idea corrent i elevada
que hom té dels pares i el fracàs d'aquesta idea;

i

drama del pare, d'ésser

un

home purificat i no poder-ho ésser per l'oposició dels altres. Veieu ara, l'argument
del drama "Enric I V " :
U n dia un senyor, junt amb els seus amics, es vesteix d'Enric I V : cau del cavall, es dóna un cop a terra i s'alça boig, creient seriosament ésser Enric I V . A
l'entorn d'ell, el riu del temps passa ràpidament, portant a cap la seva obra de destrucció: ell, però, continua éssent Enric I V , gebrat i clavat enterament en aquell
tros de vida — el disíressament — que havia un moment volgut viure. I quan després de molts anys la bogeria es volatilitza, què farà aquest home? Es t o m a r à
a llençar a la vida? La vida, però, ha marxat tant, es troba tan allunyada del seu
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temps, que ja no la coneix. Es tornarà a asseure el gran àpat h u m à ? L a vida ho
ha trencat i exhaurit tot. N o l i queda més solució que immobilitzar-se, conscientment, voluntàriamenl en aquell acte, en aquell gesl sobre el qual la vida d'ell s'havia
aturat, pendre carta de naturalesa en el regne de l'immobilitat, del que ja ha passat,
del que ja s'ha viscut i sobre el qual havia involuntàriament estat llençat. T o t el
segon acte del drama es un esforç gegantí per arrapar-se a la vida que j a ha passat,
perquè per tornar a començar à viure és massa tard. I així hom es torna a posar
la màscara d'Enric I V i hom reprèn la vida definida, congelada, gebrada en la
immobilitat eterna de l'història, la vida que és com és i que no pot mudar, la vida
dels altres.
E n forma més grotesca i paradoxal, aquest cas és el mateix de " M a non è una
cosa seria". Memmo Speranza, que és home que s'enamora amb una facilitat espantosa, ho fa una vegada d'una manera fulminant, promet amor etern, ho promet
tot; despertat de l'embriaguesa, es troba promès, agafat pel mot, és a dir, enganxat
i clavat per sempre més en un tros de vida ja superada, en un tros de vida que
per Speranza ja no té cap significació ni sentit. Del contrast entre temps abstracte
i vida real neixen una sèrie de disgustos, de baralles i de duels per acabar amb
els quals i sobretot per evitar la repetició de semblants coses, Memmo es decideix
a casar-se amb Gasparotta; d'aquesta manem, casat en broma amb una qualsevol,
no correrà més el risc de casar-se de debò.
L'argument del " D i f u n t Maties Pascal" és un cas matusser de dissociació de
la personalitat. U n pobre infeliç, Maties Pascal, per fugir d'una muller que s'ha
tomat agre i d'una sogra insuportable, emprèn el viatge a Amèrica. S'atura a Montecarlo, j u g a el poc que l i queda, i guanya. Amb això. hom troba, l'endemà que M a ties ha marxat, al riu que passa pel seu poble natal, un home ofegat. E l prenen per
ell. L'enterren amb el seu nom. Maties ha perdut, oficialment, la personalitat. E l
pobre infeliç, davant d'això i amb una fortuna a la m à , es decideix de viure al
marge de tota mena de preocupació o de lligam social. I ara comença el drama: a
l'intentar fer això. es troba que no ho pot fer perquè no és ningú. H a estat enterrat,
és mort, no té personalitat social. E l roben. Denuncia el fet, però ningú en fa cas
perquè no té estat civil. S'enamora. Es vol casar. Ella també ho vol, perquè està
eíiamorada. P e r ò qui el casarà si no és ningú, si no existeix? Després de moltes
peripècies, Maties Pascal decideix entornar-se'n al poble i reintegrar-se a la seva
personalitat primera.
E n aquestes tres típiques obres, Pirandello posa de manifest, valent-se

de

situacions diferents, diversos contrastos entre Vida i Forma. L'home es creu ésser

56o

JOSEP PLA

ell, però no és veritat. L'home és tants homes com són els seus contactes amb el
món exterior. I com més homes és, m é s es creu ésser un. A r a b é : el fet de portar
tantes màscares com els altres volen i que els altres portin tantes màscares com
hom vol, origina aquest fet: els homes no es comuniquen entre si. només es comuniquen les apariències dels homes. I encara: cl fet d'ésser tants, tot i creient-se un,
fa que l'home no es comuniqui realment ni amb ell mateix, fa que l'home visqui
sempre fluctuant entre un seguit de contradictòries postulacions. L'home no-solament porta una màscara davant dels altrcs| sinó que la porta davant d'ell mateix.
Aquella personalitat primera i autèntica, aquell desig de vida insubornable, assetjat
per tantes apariències i màscares, queda reduït al no res. L'apariència triomfa de
la realitat i es converteix en realitat i substitueix a la realitat. E l que Bergson anomena la vida real té més força que cl temps matemàtic. Els dos temps marxen seguint un ritme contrari. Aquestes especulacions de l'irandello porten a l'escepticisme i al ])essimisme absolut: la vida és una cosa cega que destrueix constantment el
que edifica i l'home és un ninot que ha alçat el seu món només per tirar-lo a terra.
La dramalicilat dels contrastos entre Vida i Forma, entre creació i destrucció,
creat» per Pirandello, prové no pas del contrast en si, sinó dels estats de fluctuació
que en els homes aquests contrastos produeixen. Si només es comuniquen els aspectes, les apariències dels homes, és que els homes viuen en una continuada, tràgica
solitud. El sentiment d'aquesta solitud, el sentiment de la impossibilitat que té
l'home de comunicar-se de bo de bo amb els altres, malgrat el desig fortissim de
fondre's en la vida, crea en els drames de l'irandello, considerats la flor de la seva
obra, una sèrie de drames interiors, de pensament, que són el que conté el seu
teatre de més profund i de més impressionant. Moltes vegades aquests drames estan ofegats per la mateixa acció dramàtica, és a dir, per la part que té l'obra de
Pirandello de més llampant i comprensible per al gran públic. En el gènere teatral
s'han de fèr per força enormes concessions per arribar a fer una obra o una idea
intel·ligible. E l fum de la palla exterior fa sovint que el públic — i ja no diguem la
critica teatral, que a tot arreu està feta per la gent més curta de gambals i més lamentable — no vegi ben bé allà ou viu la substància dramàtica en les obres de
l'irandello. Aquesta substància viü en la solitud implacable dels personatges, solitud davant dels altres i davant d'hom mateix. Aquesta solitud es demostra per la
fluctuació de l'home, no solament davant dels altres, sinó davant d'hom mateix1, és
la malaltia de tots els temps, i és el que ha volgut, sobretot, posar de manifest
Pirandello, d'acord amb tota: la tradició del drama modern,
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L'escultura prerromàuica
Els arqueòlegs estan dividits sobre l'origen de

fcscultura

romànica: Strzy-

gowsky. al capdavant dels orfeottlistess suposa que rar(|niti-ctura roniànica ho deu
tot a l'Orient i res i Koma. Rivoira.

al

posa, segons tenim entès, tot el contrari,

cap dels moderns uccidentalistes sul l i ha anincòlc^s. com

M r . Male,

que suposen ( { w els orígens de IVscnltura romànica són a Franca. Aquests solen
éssers els arqueòlegs patrioiistes, francesos, no cal dir. l l i ha per fi els arqueòlegs
enraonats, com Hertaux i tants d'altres, que swposen

els

orígens en qüestió a

l'Orient, a rOccident i a França.
Si en qüestió d'esbrinar d'on prové l'escultura romànica bi ha uira tan gran discordància. l'acord se fa, dVm;à de Kaffaele Cattaneo. per decidir que l'escultura en
qüestió neix o renei^ en l'època mm.mica. cap allà al Agle x i . l l i ha certament arqueòlegs i historiadors que escurcen un xic la llacuna que veuen entre l'escultura de
la Roma pagana i la romànica, tals Puig i Cadà'fàlch, que en la seva notable
obra sobre rarquiteetnra romànica catalana diu que les escultures visigòtiques
representen el final d'una decadència llarguissinia. En la pàgina 555 del tom I I de
l'esmentat llibre, diu textualment el Sr. Puig, que entre aquestes obres visigòtiques i l'escultura romànica del segle x n hi ha un buit. F.n Ics pàgines 565-6*1
afegeix l'iHustre arqueòleg les paraules següents "'rota la decoració que hem trobat a Catalunya en el període visigòtic, viu durant aquest primer període romànic.
En això se sintetitza l'herència del passat".
l l i ha altres arqueòlegs que van més enllà: per exemple, el Sr. Joaquim Folch
i Torres, qui assegura que "la pintiua i l'escultura, que són les tècniques clàssiques per cxcellència,moriren amb el món antic." Això el Sr. Folch no ho afirma
solament de Catalunya, sinó de tota Europa, quan diu a continuació de les anteriors paraules, extretes del seu article publicat en aquestes mateixes planes, en
el núm. 3, el següent: "L'Orient és la terra dels revestiments sumptuosos, que
canvià les pintures pel mosaic, l'estatuària per l'orfebreria, la decoració dels objectes d'ús per l'esmalteria... A Occident, la invasió bàrbara portà així mateix el
gust de l'orfebreria... Cap nova fórmula vindrà a substituir l'antiga." A i x ò és:
tant l'Orient bisantí, com la Itàlia, com ei món bàrbar abandonarien l'escultura i
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la pintura per practicar exclusivament l'orfebreria i cl mosaic. Per manera que,
segons aquestes creences, quan l'arquitectura romànica es vagi constituint en el
segle x i , caldrà crear de cap i de nou una escultura. Per això entre aquests arqueòlegs que imaginen la desaparició de l'escultura, aquests arqueòlegs que des
d'ara anomenarem, per abreujar, arqueòlegs desaparióohistès, tot sovint es parla
de renaixença i àdhuc de naixença de l'escullura romànica, de restauració de les tècniques de l'escultura clàssica, etc.

.

Citem dos arqueòlegs catalans no solament perquè anem a parlar, a més del
problema dels orígens de l'arquitectura romànica, dc quelcom relacionat amb la
particularment catalana, sinó principalment

perquè

aquestes afirmacions dels

susdits arqueòlegs catalans reflecteixen i resumeixen les dc la majoria, per no dir
les de tots els arqueòlegs que s'han ocupat d'aquesta qüestió fora de Catalunya.
Els nostres arqueòlegs i els d'arrgu troben un buit en l'escultura prerromànica i
fins l'expliquen: la decadència natural del geni r o m à ; cl decorativisme bizantí que
negligí la decoració escultòrica i es dalí per la decoració plana;

les invasions

barbàriqiies i l'art bàrbar, simplement decoratiu, pla, orfebrístic; cl cisma iconoclàstic, sobretot, que persegueix tota mena d'imatges religioses; l'horror dels cristians de l'edat mitjana envers l'escultura pagànica, la qual destrueixen quan l'atzar
els la posa davant dels ulls; el descoratjament produït pel terror de l'any mil, etc.
Tot això és cert, però no és tota la veritat. T o t això és exagerat i unilateral.
H i ha el revers d'aquesta medalla desaparicionisla. Seria hora de reaccionar contra
aquestes creences massa simplistes, gairebé supersticioses, que tants d'errors i
confusions engendren en la història de l'art medieval, sobretot en la història de
l'escultura. No és possible que l'escultura mori, i reneixi després, en un món tan
complex, tan viu i despert com és cl món europeu dels segles u i a x i . N o és possible que les terres que visqueren en tan estret contacte amb l'art pagà com la
ftàlia. el Sud de França i la Tarraconesa vastíssima deixessin de practicar

l'es-

cultura, o la pintura, o l'arquitectura, perquè aquestes arts no s'aturen; tot el
pitjor que els pot passar és que degenerin. Aquestes arts ja mai més no cessaran
si la terra no és desallotjada de tot ésser humà.
El terror milenari no fou pas el que els poetes ens han volgut fer creure; tot
just es féu sentir, més o menys plebeiament, en les terres envaïdes pels musulmans: en aquestes terres hom podia augurar tota mena de mals averanys davant
del flagell dc la invasió anticristiana; però mai els augurs malastrucs no hi foren
majoria, sobretot entre les classes dirigents, que són les que ordenen i encarreguen
les obres d'art en aquells dies reculats.
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Tàttipoc ha de donar liom massa crèdit a la llegenda de la repugnància dels
cristians respecte als marbres grecs i romans: hom sap algun rar cas d'encrudelimcnl destructiu contra marbres pagans descoberts en l'Edat mitjana, però aque-stes destruccions o respetuosos re-enterraments d'tslàtnes antigues trobades sota
terra cs refereixen a desnusos o bé a estàtues massa ostensivament mitològiques.
Alguna vegada en canvi s'empraren les escultures greco-romanes com a divinitats
cristianes. Camille Enlart ens fa saber en el seu Manuel d'Archcoloyic FrattÇtdse (tom I . |)àgines 94 i 95) que envers els-anys 984 i 1066 Odorane de Sens,
cronista i artista, monjo de St-l'ierre-lc-Vif, copià, segons testimoni propi, unes
estàtues antigues descobertes en les excavacions començades per a fonamentar l'església de Saint Etienne, de la mateixa ciutat de Sens. T a m b é ens diu aquest historiador francès que les galeries de les portes romanes de la vila d'Autun són
copiades durant el segle X I I en la Catedral d'Autun i en altres esglésies borgonyones. En les Catedrals de Langres i de Cavaillon hi han uns frisos decoratius amb
motius romans autèntics, barrejats amb altres fragments romànics, que volen imitar aquests motius antics. Tots sabem que, més endavant, Villard de Honnecourt
copiarà assíduament, estàtues greco-romanes, les transformarà en models per a
sants catòlics i estàtues lombals i ens en deixarà proves fefaents en els seus à l bums de dibuixos. A Roma mai no deixa de cavalcar públicament, al mig de la
plaoi, la beUitsima estàtua de Marc Aureli, i ens consta que Sant Isidor de Sevilla i altres personalitats eminents i secundàries de la clerecia de l'alta edat mitjana
recopilaren preceptives de l'art de Grècia i Roma; Bizanci conresà sempre els
autors de la literatura antiga, i el convent de Montecassino es feia un honor de
salvar de la decadència les ensenyances i tradicions de l'art clàssic per a divulgar-les per tot el món cristià. Els darrers escultors gòtics italians encara s'inspiren
en els sarcòfags pagànics que el .Municipi de Pisa guarda gelosament des de temps
immemorial. Ací a Catalunya mai no destruïm els bons sarcòfags pagànics que la
dominació romana ens llegà i avui encara els podem admirar com exemplars de
primer rengle en les parets de les nostres esglésies gòtiques. I així podríem citar
exemples innumerables de respecte i admiració medievals envers l'art antic.
Tampoc és gaire vàlid l'argument del cisma iconoclàstic: d'això se n'ha parlat
massa i , respecte de l'art, de manera poc seriosa. E l cisma bizantí contra les imatges no perjudicà gens la nostra escultura prerromànica, sinó que la beneficià, j a
que els pontífexs en aquella ocasió combateren la iconoclàstia amb l'acreixement
de la estatuària religiosa, la qual es desenrotllà ben voluntàriament, per manament
explícit dels Sants Pares. N i tan sols a Bizanci tingué de sofrir l'csculptura a con-
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seqüència de la iconoclàstia. Els bnsileus i els magnats protegiren més que mai el
retrat esculpit i sobretot l'escultura profana en vori. Des d'abans de l'acabament del
cisma fins al segle X t , l'escultura bizantina reprèn una volada formidable com totes
les arts bizanlines. les quals experimenten aleshores el més esplèndid dels renaixements bizantins. Ningú no ha pogut justificar aquella llegenda per raó de la qual els
M-tistos de Bizanci, foragitats pel cisma iconoclasta, s'haurien refugiat a la Cort
de Carlcmany i haurien estat els fautors d'aquella civilització carolíngia. A la Cuit
d'Aquisgrà hi havia grans homes i artistes de Hizanci, com n'hi havien d'Itàlia,
d'Hispània, d'Irlanda, de França, d'Alemanya i de tot arreu.

Probablement la

proporció de bizantins a A<)uisgrà era inferior; d'altra banda, d'artistes bizantins
hom en trobaria contimiament en altres terres que les carolíngies.
U n altre error o exageració és el de suposar que l'art bàrbar era exclusivament pla. que avorria l'art de relleu, lils gods portaven un art escultòric molt robust i desenrotllat, aquest art escita o turanià que ara hom estudia com una novetat; la decoració plana la copien els gods de l'orfebreria de Hizanci, i només
l'apliquen a l'orfebreria. Els visigods no foren en veritat tan grans escultors com
ho eren els gods eii el moment que abandonaven les estepes de l'Asia Central,
però foren tanmateix escultors, i si no deixaren gaire escultura això fou perquè
foren trasbalsats a Espanya per la invasió musulmana quan tot just començaven
a desenrotllar llur art i llur cultura; llurs monuments foren en gran part destruïts, llur escultura, certa, fou esmicolada; però no ho fou tan, que hom pugui
ignorar-la.
Cal no oblidar tampoc que l'art bizantí no fou un art absolutament antiescultòric. sinó tot al revés. 1 si bé no ens queden estàtues de gran tamany, no vol dir
això que IÏO exislissin en abundor. .Sabem que en l'Hipòdrom n'hi havia moltes
i no pas solament hel·lèniques, ni heHenistiques, ni romanes, sinó ben bizantines;
són diverses

les

col·leccions que posseeixen

bona estatuària

bizantina;

po-

dem creure que els bizantins practicaren l'estatuària sepulcral, a jutjar per la
estàtua procedent de Raixaj ara propietat del Municipi de Palma. L a invasió
musulmana destruiria totes les estàtues de Bizanci, de la mateixa manera que esborrà els mosaics figuratius. Cal també no oblidar (pic l'art bizantí, sobretot el
gran art, estava concentrat a la capital de l'Imperi i que només irradiava a l'estranger pels monuments portàtils. E l dia que hom podrà a pleret excavar dintre
Constantinoble. cosa que potser trigarà, perquè hom hauria d'enderrocar cases de
lloguer, aquell dia és probable que hom sàpiga quelcom més del que ara hom sap
sobre l'escultura i sobre la ceràmica bizantina.
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EI geni romà decadent no ha d'ésser tampoc argument desaparicionista. Certament, l'escultura romana degenerà, però no cessà ni per un moment de produir
obres de diversa qualitat* i la majoria interessantíssimes. Tota la Itàlia, de cap a
cap, està atapeïda d'escultura prerromànica, escultura religiosa i escultura civil
de totes les dates. Els arqueòlegs sembla que ho vulguin desconèixer i que tenint
la déu inestroncable de l'escultura prerromànica a Itàlia, des de Constantí al segle x,
s'entestin a voler-la trobar a Orient o bé a França. Certament, en la escultura
romànica hi ha bona part d'orientalisme i França ens ha donat bones escoles d'escultura prerromànica i romànica. Però la prerromànica es forma i fins s'orientalitza
a Itàlia més que enlloc i primer que enlloc. Sense comptar que no tota l'escultura
romànica és orientalilzada, sinó que la major part no ho é s ; en sa major part és una
escultura de tradició italiana, de tradició potser involucionada, però en tot cas ininterrompuda.
No. l'escultura prerromànica no s'interromp enlloc, no desapareix.

El que

desapareix és la documentació, la fràgil documentació que permeti datar els monuments escultòrics, i això és el que desorienta a l'arqueologia. En l'alta edat
mitjana l'escultura degenera, no pas perquè manqui el geni plàstic, sinó perquè
manca el geni pol£tl6. No es formen ja. apart Bizanci. grans imperis europeus, i
si es formen no duren gaire, no permeten la constitució de grans i nodrides
escoles escultòriques, pictòriques, arquitectòniques, etc. Els escultors, però, pocs o
molts, mitjans, bons, o dolents, continuen treballant i no paren de treballar i no
arriba mai el dia que hagin de plegar per manca de feina. E l que passa és que
han d'anar d'un cantó a l'altre. treballant, els millors, per la cort o pel senyor del
Sud quan la cort o el senyor del Nord acaben malament, ço que mai no triga massa
a esdevenir. Kls artistes de l'alta edat mitjana, siguin monjos, siguin seglars. viatgen fins per terres estrangeres amb llur ofici sota l'aixella, talment com els fadrins d'altres oficis, puix que aleshores l'esculpir i el pintar no són activitats distingides com avui dia, no són feines tingudes per artístqnes, són oficis com el
de manyà, o el de fuster. Arreu d'Europa on el cristianisme penetra, l'art també
hi fa n i u : i l'hi fa per sempre m é s : no hi ha església ni capella, fins i tot les que
per mans pageses hom edifica més miserablement en els més apartats

recons de

món, que no tinguin poca 0 molta escultura: al començ, poca i fluixa: després,
escultura bona; sovint escultura abundant.
I bé, on és aquesta escultura prerromànica d'Itàlia o de Catalunya, que no la
sabem veure? preguntarà l'arqueòleg desaparicionista. Aquesta escultura és arreu,
de vegades datada com a romànica, altres vegades datada dels primers segles del
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cristianisme pels arqueòlegs als quals la llur teoria desaparicionista i la manca de
documentació acula a aquestes dues solucions extremes. Sovint l'arqueòleg desaparicionista cs troba en greus compromisos, clavant de l'evidència aparicionista; però
aleshores l'arqueòleg tira al dret i concedeix olímpicament la data que convé al seu
amor propi de teoritzant. Ací a Catalunya tenim escultura netament visigoda que
passa per romànica. Per escepció, Puig i Cadafalch diu, com veiem al començament
d'aquestes ratlles, que és tradició visigoda, ço que encara és més de remarcar,
perquè del final del període visigòtic al primer període romànic van dos o tres
cents anys. Com podria existir una tradició escultòrica tres vegades centenària
sense pràctica de l'escultura? Cal convenir que pel que es refereix a Catalunya,
a més de la tradició italiana que contínuament ens atenyeria, hi havia aquella tradició del desaparegut art vi.sigod. heredat i continuat pels mosàrabs, heredat i tranformat pels musulmans, dues cultures que estaven en contacte amb la de la nostra
terra abans que es constituís en nació. A França l'ambigiietat no és pas menor en
aquest punt: els capitells de l'església de Notre ü a m e du Port, a Auvèrnia, tenen
totes les condicions d'una obra del segle x o bé d'abans; fins la indumentària dels
personatges que hi ha esculpits és així d'antiga. No obstant, llur factura i estil
són tan perfectes i bells, tan semblants a la millor escultura dels segles x n i XHX,
que l'arqueòleg

desaparicionista que és ML A n d r é Michel, no vacil·la un moment

a creure'ls d'aquesta data més recent. La contradicció és, però, tan grossa, que,
per defensar-s'en,

M . Michel

no troba' millors raons

que les

de

dir

que

<l ceftc datc, des sculpturcs comme cclles-ci liendraient du prodigc. U n altre arqueòleg francès, M . Paul Leprieur, es troba amb la mateixa perplexitat davant
les estupendes escultures de l'església de Santa Maria in Valle, de Cividale del
Kriul, i de les que hi ha a la part alta del cibori de l'església de Sant Ambrós, de
Milà; i , per sortir del pas, diu que serien imitació d'orfebreria: com si l'escultura
d'or no fos escultura, o com si l'escultura admirablement ben feta, en tenir per
model una altra escultura d'orfebreria deixés d'ésser escultura. Cosa sorprenent
també en aquest cas és l'atribució de còpies d'orfebreria a escultures tan perfectes,
tan tipiques i de tan enorme tamany. Ja rependrem un altre dia aquest tema de
l'orfebreria servint de model a l'escultura de pedra.
Rona part de l'escultura arquitectònica que passa per romànica serà, doncs,
escultura prerromànica, en alguns casos escultura molt primitiva. I si no n'hi ha
més de la que el temps i les recerques arqueològiques de mica en mica aniran
restituint a temps anteriors al segle x i , no serà pas perquè els escultors prerromànics n'hagin treballat poca. sinó perquè hom n'ha destruït molta. En refer les
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esglésies prerromàniques en el periode romànic hom devia indubtablement aprofitar del vell edifici enderrocat els capitells i les altres pedres esculpides, les quals
s'emprarien en el nou edifici, ço que hom constata a la Catedral dc Cremona i en
altres edificis de Catalunya

i

de fora, encara que aquests fets els arqueòlegs

desaparicionistes els escamotegin gairebé sempre. Si l'escultura cn pedra avui és
considerada com a matèria preciosa a causa del preu que costa, més devia ésser-ho
en l'alta edat mitjana, i per això feia de bon aprofitar. Per altra banda l'escultura
prerromànica bona era tan idèntica—0 millor, d'estil i de traça—respecte a la del
primer romàniç, que no hi havia pas manera de desestimar-la. P e r ò quan, més
endavant, la reforma o engrandiment. o refecció

de

l'església prerromànica era1

obra d'arquitectes gòtics o renaixentistes, aleshores l'escultura del segle i x , o
v i u , 0 v i , o v, devia aparèixer massa bàrbara o demodada, i aleshores venia la
seva destrucció. D'això, d'aquests aprofitaments i destruccions, n'hi ha proves,
no sols en la mateixa època romànica, sinó en les èpoques anteriors i posteriors,
des de l'Egipte antiquissim al Parthenon, des del Parthenon a la Catedral d'Orvieto, des d'Orvieto al barroquisme. L'escultura dels períodes, decadents ha sofert
d'aquestes destruccións quan ha hagut d'ésser apreciada per generacions més artistes, i és per això que en el balanç de l'escultura els períodes bàrbars poden presentar menys obres que els períodes d'esplendor. A Itàlia l'escultura prerromànica no
sols és ostensible arreu i encara en el seu lloc d'origen, sinó àdhuc en reconstruccions
posteriors, ja fent l'ofici d'humil carreu extemporàniament esculpit, ja readaptat per a una funció exornativa explícita com en el temps prerromànic en què fou
concebuda, ja oculta, girada d'esquena a l'espectador, entafurada cn el morter;
moltes esglésies romàniques i gòtiques italianes, molts palaus italians estan enllosats amb lloses esculpides procedents dc les

trànsennes i icottòstossis de les es-

glésies primitives. Algunes escultures serien expoliades en els bells edificis dels
països vençuts per servir de decoració als edificis del poble vencedor, àdhuc quan
aquells edificis no foren destruïts del tot. Els incendis destruïren moltes esglésies
primitives dc les terres llatines, esglésies inflamables a causa de les teulades sostingudes per encavallada de fusta. Ja és prou sabuda la teoria molt versemblant
de l'arqueologia romànica que atribueix la volta d'obra que cobreix la majoria de
les esglésies romàniques, i que tan les caracteritza, a la decisió de combatre aquesta
freqüència dels incendis: és sabut també que els governants havien arribat fins a
legislar contra els incendiaris a causa justament de la freqüent destrucció d'esglésies per l'acció del foc. Una altra causa de destrucció de l'escultura arquitectònica
del periode prerromànic fou la fragilitat dc la matèria amb la qual sovint es produí
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aquesta escultura: n'hi havia molta de pedra; la major part seria de pedra, però
força n'hi havia — i no pas de la menys valuosa — que era de fusta i sobretot
de g u i x ; escultura parietal de guix com a Civate, i a Cividalc del F r i u l , com en cl
cibori de Sant Ambrós, de M i l à ; com al Baptisteri dels Ortodoxos de R à v e n n a ;
ccm a l'església de Libarna, en la L i g ú r i a ; com a l'església francesa de Germignyl e s - P r é s ; com en la carolíngia de Dissentís, a Suïça, etc. Ací a Catalunya també
hom practicà aquesta escultura, ço que evidencia l'escultura trobada ara no fa gaire
a Sant Joan

de

les

Abadesses,

que conserva cl Museu de Vich

el
i

tros de capitell

els nombrosos fusts

prerromànic
de

de

guix

columna prerro-

mànics als quals han estat adaptats capitells que no els convenen. Aquests fusts
poden haver estat readaptats en esglésies romàniques que tindrien els capitells esculpits en guix sobre un nucli de pedra desbastada formant cos amb la columna,
damunt del collarí. Aquest nucli seria escapçat en la readaptació d'aquests fusts,
a f i de deixar una llisa superfície horitzontal per fer-hi descansar el nou capitell
de pedra 0 bé un capitell també lític d'època anterior. Aquests i altres exemples
de bona escultura monumental de guix que podríem citar són segurament una petita mostra de l'abundant escultura, així de precària, que adornava els edificis prerromànics. I,a major part d'aquesta escultura trencadissa no pogué resistir el desmunt de les esglésies reconstruïdes o reformades que l'ostentaven, i en aquells casos
aquesta escultura es perdé. Per això segurament moltes esglésies nostres i d'altres
terres que, seguint el costum molt estès de tallar en guix els capitells de les columnes de pedra i que amb guix exornaven altres parts del llur interior, en referse més grans, més luxoses, més estilitzades, no pogueren lluir, passada la moda
o el costum de guix, aquell bé de Déu d'escultura d'èpoques més reculades. Sols
els musulmans continuaven emprant el guix en la decoració escultòrica i potser
alguna escaducera església del primer període romànic. Aviat aquesta mísera matèria plàstica deixà de servir per a l'escultura europea.
Una de les causes de la desorientació que hom pateix en voler refer la vida
artística de l'alia edat mitjana prové, a més de la mancança de documents escrits,
de la desaparició dels grans i llargs imperis que podien cristal·litzar tendències i
escoles fortes i extenses, de l'esmicolament del govern feudal. Els nuclis més o
menys socialitzats per la consagració d'una monarquia, potser no podien, en la
llur precarietat, desenrotllar un estil, una escola innovadora i perfeccionadora,
però podien organitzar i mantenir escoles més o menys espontànies, més o menys
conscients i homogènies, més o menys rutinàries, d'ensenyament de les arts hercdades i mai extinctes. 1 aquestes escoles d'ensenyament serien, com les conventuals,
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les que, tot'treballant per les petites o grans coits reials que les protegien, destacaven el sobrant de llurs braços al lluny de la comarca o de la nació, en els llocs
més apartats i més divorciats de tota activitat artística, les qui exportaven a pes
de braços el suplement

d a r t que el feudalisme

aprofitava per als seus castells i

capelles.
Les esglésies i capelles, per humils que fossin, no podien pas prescindir de la
pintura o de l'escultura; ni podien pas confiar tota la pintura o tota l'escultura
de les imatges santes ni la confecció dels atuells del culte als feligresos, als pagesos
ineducats que de vegades eren bons per a fer de mestres d'obres o paletes: l'altar,
almenys, seria en tota ocasió obra d'artistes; altrament, enlloc d'edificar les ànimes, l'art barroer i massa comú del veí o del parent aficionat que tots coneixien
no hauria pas aconseguit convèncer ni seduir amb la seva barroera mancança de
superioritat els feligresos, als quals la litúrgia volia suggestionar amb el seu caràcter altament coaccionador; una litúrgia barroera no hauria fet res més sinó escandalitzar-los o bé refredar llur fervor. Les esglésies, doncs, àdhuc les més m i serables del nostre Pireneu, tindrien almenys un altar amb pintures o escultures
fetes de mà professional, i les tindrien abans del segle i x , i del segle VIU.:, i en
tot moment. Unes vegades serien artistes visigods els que farien aquestes obres,
altres vegades serien

mosàrabs, o bé italians, o catalans mateixos, potser mu-

sulmans, qui sap també si serien francs, potser italians, tal vegada bizantins,

o

siríacs, o coptes... Catalunya aleshores estava socialment desfeta, peró no estava
deshabitada n i sense religió, ni comerç, ni tràfec amb l'exterior; Catalunya vivia
aleshores en un anarquia organitzada, si aixi es pot parlar, com h i vivien molts
altres pobles europeus, la majoria dels pobles europeus de l'alta edat mitjana, els
quals no deixaven per això de produir pintura i escultura; alguns d'aquests pobles
arribaren a produir un art importantíssim, personal i àdhuc influent, com és ara
Irlanda. l'Egipte, etc. L a més antiga pintura romànica de Catalunya és ja prou
notable, prou impressionantment artística i prou tècnicament desenrotllada per
a poder creure que naixés espontàniament, que el retaule de més reculada data
conegut pels homes del segle x x fos el primer que fos pintat en el període romànic.
Si hom pot totjust conjecturar la tradició

prerromànica de

la pintura catalana,

hom no pot en canvi negar la de l'escultura, de la qual n'hi ha exemplars reconeguts, elaborats en diversos períodes prerromànics, exemplars

sovint

mediocres,

perquè els més remarcables són escamotejats involuntàriament per la teoria desaparicionista, com probablement passa en el portal de l'església de Covet, on la escultura romànica, idònia amb l'arquitectura, alterna amb escultura de caràcter italià
3
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prerromànic molt anterior, de millor estil i de major empenta, i d'adaptació heterogènia.
És evident que l'eclosió de l'estil romànic agafa a Catalunya en un moment
catastròfic, després de la invasió musulmana i després de molts segles de fer el
paper de marca visigoda, franca i musulmana, i que per tant tot això implica decadència artística respecte als països més orgànics; però això no vol dir que la tradició pictòrica, escultòrica i arquitectnica que anava fent el seu fet en els països
veïns no repercutís proporcionalment a casa nostra: ni tampoc la troballa d'obres
d'art barbaríssim a la Catalunya prerromànica vol dir que tot l'art prerromànic
nostre fos així de barbre. A l'hora que en tal comarca catalana hom esculpia b à r barament, en tal altra comarca hom esculpia admirablement: a l'ermita llunyana
potser a tota hora hom esculpia o pintava les parets bàrbarament mentre que a la
Sèu del bisbat hom comanava i resolia les obres belles de cada moment de l'evolució. De totes maneres, repetim el que dèiem abans, que àdhuc en les ermites més
reculades el bisbe devia enviar-hi un bon artista a ben treballar almenys l'ara de
l'altar i el cibori. É s probable que àdhuc abans de sorgir el retaule, algunes esglésies prerromàniques catalanes tinguessin un prerretaule d'escultura com el de Sant
Pere de Terrassa, amb fornículs obrats en l'interior de l'absis i estàtues de fusta
policroma al dessota d cada nínxol. I és gairebé segur que els frontals de talla com
el de Sant Climent de Tahull, el de la col·lecció Plandiura i altres siguin també de
tradició prerromànica molt reculada, ço que veurem en parlar dels sarcòfags cristians esculpits, els quals són erròniament considerats pels arqueòlegs desaparicionistes menys radicals com extingits a la f i del segle v.
Això ens portarà a demostrar de retop l'altre error tan generalitzat que suposa
l'escultura romànica provocada exclusivament per l'art petit de l'Islam i de B i zanci, ço és, per les miniatures, els teixits, els marfils i l'orfebreria. É s cert que
aquest art portàtil contribuí a estendre la pintura i l'escultura romànica, particularment en les terres apartades o endarrerides respecte als grans centres d'art. Aquesta influència, però, fou més aviat projectada sobre l'art decoratiu. L'art

figura-

tiu la sofrí molt poc: el cas del paral·lelisme de la porxada de Ripoll i la Bíblia
de Farfa és excepcional i encara no és tot ell exacte.
Si en arribar ací havem de resumir, direm que l'escultura romànica no neix,
ni reneix, ni és restaurada, no deriva concretament d'un indret determinat, no té
una ascendència procreadora, sinó una ascendència de cristall: diversos causes la
originen imperceptiblement, lentament, durant molts segles ininterromputs. L'escultura romànica és una involució i una evolució sense interrupció de l'escultura
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antiga, una evolució sense solució de continuïtat de l'hel·lenisme i de Roma,
Roma i l'art

catacumbari, de l'art

de

catacumbari i l'art constantinià, de l'art cons-

tantinià i l'art armeni, siríac i de l'art de l'Asia Menor cristiana, dè tot això i
Coptos, de Coptos i Bizanci, de Bizanci i l'art irlandès, de l'art irlandès i l'art
carolingi, de l'art carolingi i l'art god, de l'art god i l'art musulmà. Quan l'art romànic està constituït, quan els arqueòlegs donen una data i ens diuen: ja està,
senyors, ara començarà l'art romànic! aleshores, a tal indret l'art romànic se presenta més saturat de qualsevulga d'aquestes arts precedents que de qualsevulga
altra, ço que produeix no solament les varietats nacionals i regionals, sinó que,
pel que fa a l'escultura, dins d'una mateixa regió, dins d'una mateixa comarca,
dins d'una mateixa vila, dins d'un mateix edifici, se'ns ofereix amb característiques
tan diverses i oposades que hom podrà tenir a qualsevulga d'aquestes característiques, estils o tendències com a romàniques, ja que els arqueòlegs ho diuen, però,
alhora tindrà el dret de creure les altres característiques conjuntes com producte
d'un art diferent, no romànic. I moltes d'aquestes característiques acceptades com
definitivament romàniques veurem, d'ací a pocs anys, com l'arqueologia les constata ja llestes i actives abans del segle x, o del segle i x , o del segle v i u , o encara
de més enrera.
Enlloc tan com en els sarcòfags romans hom podrà estudiar l'evolució de l'escultura monumental prerromànica. Si això que ha estat fet, respecte de les estructures arquitectòniques de l'art romànic, hom ho hagués fet respecte la historiografia dels sarcòfags romans (1) la desorientació que avui h i ha sobre l'escultura
romànica no seria tan gran o potser no existiria. I tal vegada certes donades arquitectòniques del romànic haurien d'ésser modificades.
U n altre dia, doncs, si Déu ho vol. parlarem del que en podríem dir la sarcofagografia — no pas amb pretensions de dir res de definitiu sinó tot el contrari,—
amb là bona voluntat d'apuntar algunes suggestions sobre l'encetament d'aquesta
matèria i aplicar els resultats

d'aquesta

primera temptativa a l'estudi dels orí-

gens de l'escultura i àdhuc de la pintura romànica a Catalunya.
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(1) l.'any 1885 cl cèlebre historiador de l'Asia. René Grousset, publica un llibre sobre
aquesta matèria, titulat Eludc sur des Sarcophages Chréliens, del qual no n'he pogut fullejar
cap exemplar a Karcelona.

Lliga de Nacions o Lliga de Financiers
S'ha traduit ara al francès el llibret de Samuel Gompers, el conegut president
de la Federació del Treball dels

Estats Units, que es titula:

" L l i g a de Na-

cions o Lliga de Financiers". L a Federació Americana del Treball agrupa més
de tres milions d'obrers sindicats. L a veu de Gompers, autoritzada i responsable,
té en aquest llibre, com en tots els seus, un aire de gran sinceritat. E l senyor Le
Trocquer, ex-ministre de Treballs públics de França, lia escrit un pròleg clar i
substanciós per aquesta edició. Les persones que s'interessen de política internacional ban de llegir aquest llibre.
Segons Gompers .existeix l'alta finança, aquell feix d'interessos

econòmics

nacionalistes i internacionalistes alhora, que Maurras ha anomenat la Internacional
l'or. Londres i Nevv-York

van al davant d'aquests interessos. Segons Gompers

aquesta Internacional està avui aliada amb l'alta indústria alemanya.

Aquesta

aliança s'ha pogut produir perquè la inflació, havent pràcticament anul·lat el deute
interior del Reich; havent

alliberat les societats industrials i comercials de llurs

obligacions, el que ha produït un enfortiment de la capacitat exportadora d'Alemanya; lïavent servit per escamotejar el pagament de les reparacions, ha creat l'acumulació a fora d'Alemanya d'una massa de capitals aptes per tota mena d'especulacions. Es una massa de capitals que ha donat a la finança alemanya un lloc preponderant i és un factor decisiu en el treball de reorganització econòmica del m ó n .
Aquesta massa de capitals, que Gompers calcula ésser de 400 a 500 milions de
lliures esterlines, està manejada pels grans magnats de la indústria alemanya, a
davant dels quals, Gompers posa Hugo Stinnes. " P e r q u è posseeix (Stinnes) una
part tan gran de la riquesa d'Alemanya pot reclamar l'ajut de la finança internacional i pot, si convé, exigir-lo, perquè posseeix una part tan gran de la riquesa
del m ó n . " I Gompers cita el testimoni de Georg Bernard, el conegut director de
la "Vossische Z e i t u n g " : " E l s successius ministres del Reich han estat tots sota la
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dependència de Stinnes i de l'alta finança. Stinnes féu caure el ministeri Rathenau,
perquè no el trobava prou dòcil als seus projectes; pels seus furiosos atacs a
Rathenau, és en part responsable del seu assassinat: el ministeri Stresemann ha
estat per Stinnes manejat com ha volgut. Stresemann era inf eudat; la seva premsa ha

preparat la restauració a Baviéra

i

suara estava en relacions

.amicals

amb Ludendorf i fins amb el Kàiser exiliat a D o m " .
Els efectes d'aquesta aliança omplenen tota la política de la post-guerra. E l
primer efecte ha estat ajornar el problema de les reparacions i treballar per l'abolició dels drets de reparacions. Anglaterra i els E E . U U . han sostingut les demandes
de moratòria per al pagament de les reparacions, per tal de convertir Alemanya
en un mercat anglo-iànqui. Per altra part han treballat perquè Alemanya pagui una
x i f r a reduïda de reparacions per tal de

no

forçar Alemanya a treballar i a

inundar el món de productes. Aquesta ha estat la gran idea de l'economista Keynes, idea que s'han fet seva Baldwin i els conservadors.
E l segon efecte de l'aliança ha estat fer fracassar el pla de Poincaré, ajudat
a Alemanya per Maximilià Harden, d'unir el carbó del Ruhr amb el ferro de
Lorena per tal de crear amb aquesta unió, ultra un terreny neutre entre F r a n ç a i
Alemanya, el tros de terra d'Europa més especiosament rica. L'unió econòmica de
Wetsfàlia i Lorena'.fou un fet a conseqüència de l'anexió del 1871. E l tractat de
Versalles ha separat aquestes dues regions. E l gran pla era de tornar-les a unir.
D'Ostende a H a m , de Pas-de Calais a Dortmund, a les valls del Meuse, del R i n
i del Ruhr, es troben els jaciments de carbó i de ferro més rics de tota Europa,
els alts forns més moderns, les fàbriques d'acer més meravellosament utillades,
i una xarxa fluvial i ferroviària que no té comparació. La raó vol que es doni a
la f i a aquesta terra la unitat econòmica que hauria hagut de tenir i que tindria si
no existissin les fronteres artificials traçades per les rivalitats de les dinasties i
les intrigues de les cancelleries. Londres, que ha tingut i té encara a Berlín, un
gran diplomàtic,

L o r d d'Abernon, ha desbaratat aquest

Forcing Office estant que instiga Cuno a fer

la

pla.

Es

Curzon del

desastrosa resistència passiva..

Es Baldwin primer, Mac Donald després i Lloyd Georgc

constantment els que

posen obstacles a tot intent d'acostament de França i d'Alemanya. Per evitar aquest
acostament treballen conjuntament, Anglaterra el bolxevisme rus, la Tercera Internacional i l'alta finança. L'indústria alemanya sembla un moment; impressionada
pel triomf militar de l'ocupació del Ruhr, voler-se entendre, però demana, per
boca d'Stinnes, el dret de fer les condicions. Aquesta política, potser el pla més
grandiós que ha dibuixat en el curs de la seva vida política el president Poincaré,
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està avui en plena liquidació i hi ha sobre Alemanya, com sobre tot el món, una
represa absoluta de l'influència anglesa.
L'alta finança no té pas una direcció dogmàtica. Sostenia el Govern Mac Donald
per raons diverses i en el fons idèntiques perquè sosté Mussolini. Mussolini és
l'home que ha fet un tractat amb els Soviets o canvi de concessions. Enorme mèrit, per la Internacional de l'or! Aquesta finança, que té al davant, als E E . U U . , a
Otto Khan, a M a x Warburg, al D r . Anderson i a Judge Gary, director,

aquest

darrer, del trust americà de l'acer, té però un triple mètode de treball segons Gompers. Treballa per provocar una intervenció moral dels financiers americans a
Europa. Aquest primer esglaó potser avui ja està lograt amb l'actuació del pla
Dawes. Treballa després per crear, entre els E E . U U . i Anglaterra, les dues potències creditores de tot el món, una convenció econòmica per posar, en un mot,
un bloc de creditors davant d'uns deutors empobrits, miserables. Aquesta convenció posa els afers mundials sota el control de la finança anglo-ianqui. Finalment
tracta de reunir una conferència econòmica internacional, prenent la forma que
sigui, per tal d'alçar davant de la Societat de Nacions una força que l'anul·li.
Gompers s'eleva generosament contra aquest triple mètode. É s contrari a una
convenció anglo-ianqui de creditors. Es partidari de l'anullació dels deutes interaliats. Fa veure que a Amèrica hi ha una opinió favorable a no rebaixar el preu
de la sang al preu de l'or. Els deutes alemanys són sang aliada; els deutes i n teraliats són sang aliada estalviada. "Volen — ha dit Poincaré, amarg i irònic —
fer-nos rebaixar els primers i exigir-nos els segons".
cament que sigui creada davant la Societat

de

Gompers s'oposa enèrgi-

Nacions una força anuHadora.

L a Societat de Nacions pot quedar anul·lada o creant al davant una força econòmica que la desobeeixi (una conferència internacional de financiers) o canviant la
naturalesa de la Societat de Nacions, fent que hi entrin Alemanya i Rússia, és
a dir, les forces que serveixen a la finança internacional en l'obra d'esmicolament dels tractats i dels fins de la Societat.
N o m é s la Societat de Nacions, que no és perfecta, però que és perfectible, pot,
segons Gompers, lluitar contra la Internacional de l'or, "car la finança internacional és eterna i els governs són e f í m e r s ; només la Societat de Nacions en qualitat
d'institució anàloga, pot lluitar amb ella". La Banca ataca avui la Societat de Nacions perquè hom diu que és un instrument de França. És per això que demana^
servint-se de tots els porta-veus, de Lloyd George a Mussolini, passant pels bolxevics, un eixamplament de la seva composició. Aquest eixamplament ha de servir
per donar una altra direcció a la Societat. Alhora, però, l'alta finança treballa per-
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què els E E . U U . s'apartin cada dia més de la Societat, per la possibilitat que tenen de fer servir Amèrica de principi anuHador de la Societat. La Federació americana d'obrers treballa, per contra, perquè Amèrica vagi a Ginebra i Alemanya i R ú s sia siguin excloses de la Societat. Gompers. en un mot, és partidari del manteniment
dels tractats (única garantia de la pau) i de la Societat de Nacions entesa com a
força per lluitar contra la finança. Per millorar la Societat proposa convertir-la en
una vertadera societat de pobles.
X.

LES GRANS FIGURES DEL RENAIXEMENT DE CATALUNYA

Víctor Balaguer
L a celebració del centenari de la naixença del que durant un moment de !a
nostra història moderna fou l'home més popular de Catalunya, ha revifat el record
gairebé extingit de la seva figura i de la seva personalitat apoteòsica. Les circumstàncies, però, no l i han estat favorables, perquè si el seu aniversari s'hagués
escaigut en una altra data, és molt possible que els comentaris i els records que se
l i han dedicat, tot i tenint el to d'amalile ironia que han tingut, haurien enfondit
més del que han enfondit ara i la seva figura hauria aparegut amb la innegable i
capital significació que té en el renaixement.
N i la seva obra literària hauria provocat més fervoroses admiracions, ni les
seves intervencions en

la

política espanyola haurien trobat majors disculpes:

però és evident que la part de la seva vida que l i dóna dret a un lloc en la nostra
història, hauria estat subratllada amb cl calor i l'agraïment que es mereix.
Precoç i fecund literàriament, durant cinquanta anys no cessà d'escriure, per
convicció i per necessitat; esperit tumultuós, entusiasta i brillant, sempre es repartí paper en la comèdia social del seu temps i en algunes ocasions fou un veritable protagonista.
Ell mateix, en el pròleg del llibre " M i s recuerdos de Itàlia"," estableix l'índex
de la seva vida política i literària i en bona fe que és suggestiu. H e vist, diu, i
podria contar, la crema dels convents
continuades

i

i

les bullangues barcelonines,

sagnants turbulències; les revolucions

les seves febres i els seus entusiasmes; el setge

i

i

sèrie

de

pronunciaments, amb

bombardeig de Barcelona

en temps de la Junta Central, amb els episodis èpics obscurs; la revolució de 1854
i les meves gestions com a representant de la Junta del Principat per posar-me
d'acord amb les Juntes de «Saragossa i de València i amb el duc de la Victòria: la
guerra de la independència italiana, a la qual vaig assistir com a cronista; el famós banquet del 2 de maig a Madrid, en el qual vaig prendre part com a repre-
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sentant de Barcelona, i les juntes a casa d'Olòzoga, on s'inicià la revolució; les meves conferències amb cl general Espartero a Logronyo; les conspiracions amb llurs
perills i les emigracions amb llurs defalliments; les temptatives del general Prim
per enderrocar el govern; la revolució de 1868 i la caiguda del t r o n ; les meves
gestions com a vicepresident de la junta revolucionària i com a president de la
Diputació de Barcelona, i els meus treballs per les Corts constituents; la representació que vaig tenir-hi, els meus viatges

a

províncies per sostenir la candi-

datura del duc de Savoia. i després la missió confidencial que vaig complir
Alemanya, en anar de representant d'Espanya al Congrés

a

d'Estadística de L a

H a i a ; la proclamació d'Amadeu com rei d'Espanya; el meu viatge a Itàlia amb
la comissió de diputats constituents per oferir la corona a aquell p r í n c e p : les meves tres primeres etapes de ministeri, amb els carlins a la muntanya, els filibusters
a la manigua, el motí als carrers i la discòrdia en les nostres files; el triomf de la
República i després l'adveniment d'Alfons X I I ; la meva propaganda per les províncies de Llevant, la meva darrera època ministerial amb la reina regent Maria Cristina, i finalment moltes altres coses ben singulars que sé, que conec, que em són
familiars i que no les dic. I a continuació afegeix: I encara guardo records, d'ordre
distint, que de vegades m'apremien i em persegueixen, sol·licitant eixir de la foscor
on jauen "postulantes y quimerizas minucias de amor propio". Són aquells, diu,
que es refereixen al renaixement literari

de

Catalunya

i

de' Provença, als

certàmens de Jocs Florals, a la meva estada a Avinyó, a les meves relacions amb
Mistral i restants poetes provençals, als aniversaris i fundació d'instituts, a les
festes i assemblees literàries de gran ressonància a què vaig assistir a Catalunya,'
a València, a Galícia, a Lombardia, al Piemont, a París i a les ribes del Roine a
Provença.
Hem traduït íntegra aquesta llista perquè evoca tot el panorama de la seva
vida i a més a m é s acusa un dels trets cabdals de la seva personalitat: l'exaltada
adoració d'ell mateix. Aquesta va ésser la pedra que portà lligada al peu tota la
vida. L a naturalesa l i donà totes les facilitats per triomfar sense espera i la lleugeresa necessària per surar graciosament en totes les aigües. Molt sovint, però, la
seva persona s'interposà entre les seves idees:

el

seu afany

insaciable d'ésser

generós, plaent, sol·lícit i bo amb tothom, l'obligà a delicades renúncies ideològiques. E l millor de la seva vida i de la seva obra fou la passió que posà a l'obra
del renaixement. N o va ésser la foguera que crema fins l'últim moment, però fou
l'espuma que propaga incendis. Això és la glòria indiscutible d'aquest home que
visqué eixordat per la seva veu i enlluernat per la seva pròpia resplendor.
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De la crema dels convents al triomf dels progressistes
Víctor Balaguer va nàixer a Barcelona el dia onze de desembre del 1824,
en una casa del carrer de Sant Pau, la situació exacta de la qual és impossible
de precisar a causa de les successives transformacions que ba tingut aquell tros de
Barcelona. N o obstant, per les dades que el mateix Balaguer proporciona, hem
de suposar que la seva família ocuparia un pis d'una casa de les de mà dreta
entrant per la Rambla, situada entre el carrer de Mcndizàbal i l'Arc de Sant
Agustí, perquè segons conta ell mateix en el seu "Epistolari", des d'un recó de
la galeria de casa seva pogué veure l'assalt del convent dels Agustins per les turbes
incendiàries la nit del 25 de juliol del 1835. Aquell balcó o galeria donava a un
carreró que separava els darreres d'aquelles cases del carrer de Sant Pau de
l'hort del convent dels Agustins, que tenia l'entrada pel carrer de l'Hospital,
aproximadament a l'indret on hi ha el Teatre Romea. Tremolant de por des del
seu amagatall, cl futur historiador i poeta, veié com els assaltants envaïen la
calma d'aquell hort i al resplendor sinistre de les teies anaven seguint els perfumats bancals, il·luminant bàrbarament els arbres silenciosos i perseguint el frare,
mentre ressonaven en la xafogosa quietud d'aquella nit serena de juliol els crits
i els cops de destral de la multitud que enfonsava les portes del convent. Ben
aviat les flames començaren de Uengotcjar; estranyes ombres fugitives s'agitaven
entre la fosca esquinçada rabiosament per les teies implacables. Alguns frares
pogueren fugir posant una viga des d'una finestra del tercer pis del convent a
una finestra d'una escala d'una de les cases del carrer de Sant Pau i travessant
el carreró cama ací cama allà de la viga pogueren trobar un refugi en el sostre
mort d'una casa del costat: altres saltaren la tàpia de l'hort i buscaren la salvació
fugint pels obscurs carrerons de la barriada. Ün pobre Hec que es posà a coll un
frare que en saltar a l'hort per una finestra, s'havia trencat un braç, provà de salvar-se ficant-se dintre un safaretx mentre el seu company ferit es cargolava com un
farcell al peu d'un dels pilans que sostenien el cobert de teules del safaretx. E l soroll de l'aigua en entrar-hi o un gemec mal reprimit del seu company, els delatà
als seus perseguidors, que encarant l'arma al cove engegaren uns quants trets. La
fressa que féu el Hec en capbussar-se a l'aigua savonosa, els digué clarament que
no havien errat el tret i en acostar-s'hi per cercar la víctima, descobrireu l'altre que
es retorçava al peu del pilar i allí mateix l'assassinaren a cops de baioneta. Aquestes
foren les dues úniques víctimes d'aquell convent. E l petit Balaguer, entre claps de
foscor i rojors d'incendi, havia seguit amb els ulls plens d'horror totes aquelles
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ràpides i sagnants peripècies, mentre la seva mare, vídua, orava en una sala, acompanyada de les dues criades que servien la reduïda familia.
EI poeta, doncs, tenia onze anys i vivia amb la seva mare vídua. Aquest detall és interessant, perquè destrueix

la

petita llegenda que alguns biògrafs han

bastit referent a la suposada resistència del poeta a conformar-se a les exigències del seu pare que tant si com no, volia que el seu fill estudiés la carrera

de

lleis.
Del pare de Balaguer se sap que era un metge acreditat, que es distingia per
les seves idees avançades. La seva anomenada de lliberal l i va proporcionar alguns
disgustos
L a possessió d'un record de família d'aquest mèrit artístic demostra la posició
social dels ascendents del poeta, posició que explica la mena d'educació que rebé
de petit Balaguer. M o r t el parc, tot fa creure que la seva mare devia quedar mestressa de tot el patrimoni familiar i que degut al seu caràcter pretengué imposar
al seu fill una disciplina i un ordre de vida que no s'avenien gens ni mica amb el
seu temperament exaltat i aventurer.
dones que ho volen fer anar

tot

La senyora Teresa Cirera, era d'aquelles

com un tirabuquet

a

dintre casa seva:

la

mort prematura del seu marit devia exacerbar aquesta ingènita disposició, i el
petit Balaguer es veié privat de posar sol un peu al carrer, sempre acompanyat de
la seva mare o d'una criada. E l l mateix conta l'enveja que li feia veure com el
seu veí i OQmpàny, Josep Letamendi, que vivia en un piset davant per davant de
casa seva, en tornar d'estudi a entrada de fosc, baixava a comprar el sopar per la
seva mare, pobre vídua d'un mariner que s'havia de guanyar la vida cosint per altri,
i aprofitant aquella estona de llibertat, deixava les paperines i el setrill de l'oli en
un recó d'escala i s'engrescava jugant i barallant-se amb els xicots del veïnat.
Es veu, doncs, que fou amb la seva mare, que seguia amb molt d'apassionament les lluites polítiques de l'època, amb qui sostingué Balaguer les primeres batalles que devien iniciar-se quan la senyora Teresa Cirera, guiada per les seves
d è d e s polítiques, devia voler fer un advocat de mèrit del ^eu f i l l . E n Balaguer,
però, segurament oposà una resistència digna de l'energia materna i si no arribà
mai a satisfer les ben intencionades ambicions de la seva mare, en canvi fou un
precoç de la litiTatura.
La primera batalla d'aquella guerra domèstica
A l'any 1838 escriví el primer drama, titulat
Carlomagno, que aparegué signat per
representat en el teatre que

la

la

guanyà als catorze anys.

Pcpin el jorobado o E l liijo

" U n joven catalàn".

EI

dc

tal drama fou

companyia de milicians tenia en

el

quarter
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de l'ex convent de Mont-sió. Aquest teatre, fundat per la societat denominada
Liceo Filomàtico, a l'any 1837, fou la cèl·lula d'on nasqué el gran Teatre del
Liceu.
Balaguer, que tot seguint els estudis de lleis de mala gana, devia cercar l'amistat del jovent literari que freqüentava les aules per aquell temps, es donà a la
literatura amb tots els sentits, i al cap

de

cinc anys estrenava en el mateix tea-

tret de Mont-sió un altre drama titulat Enriquc cl Dadivoso, que va tenir un
èxit tan sorollós i definitiu, que a la cinquena representació,

el

jove poeta va

ésser coronat solemnement en el mateix escenari entre les aclamacions del públic
que aplaudia aquell tendre poeta de cabellera abundosa, d'ulls clars i rostre discretament pàl·lid nimbat d'una barba romàntica.

Era el primer cas d'aquesta mena

que es veia a Barcelona.
No sabem que bi devia dir la senyora Teresa Cirera a la ràpida i triomfal
popularitat del seu f i l l , però sembla que a partir d'aquell moment, sigui perquè
Balaguer decididament pengés la toga a la figuera i arreconés el Corpus per L a martine i cs llencés de cap a la vida atzarosa que cl romanticisme imposava als
literats, o sigui perquè el xoc de la turbulència jovenil del poeta amb la rigidesa
materna fes totalment incompatible la intel·ligència entre tots dos, el cas és que
des d'alesbores, Balaguer hagué de viure de la ploma i hagué de fer-se una situació
amb el seu esforç personal. E l l mateix, en una carta dirigida a En Ramon Estruch
i Ferrer a l'any 1883, diu que fins a l'any 1874, és a dir, fins als quaranta-nou
anys, visqué exclusivament del seu treball i encara quan a l'esmentat any. en què
morí la seva mare, pogué entrar en possessió de l'herència paterna, va haver de
recórrer als tribunals per fer valer els seus drets.
Aquesta confessió explica prou clarament la pressa, l'abandó de la seva l i teratura, animada sempre per un calor comunicatiu, vestida amb una eloqüència
enlluernadora i prodigada amb una abundància meravellosa.
Balaguer, potser més que altra cosa, era un periodista de r a ç a ; és molt possible que si hagués nascut cinquanta anys més tard, hauria estat un d'aquests rodamóns infatigables, que escriuen amb la mateixa agilitat amb què viatgen i donen
la sensació del moment, càlida i brillant, a tot arreu on es troben. La seva precocitat periodística no desdiu pas de la seva precocitat dramàtica. A setze anys,
tres anys abans de la seva coronació espectacular, havia publicat diverses poesies
castellanes en E l Constitucional, una de les quals es titulava L a Rcvolucióii. Poc
temps després fundava i dirigia un periòdic artistic, literari i teatral que duia el
nom de E l Laurel; el 1844, fundà E l Gcnio, setmanari de literatura, arts i mo-
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des. on escrivia i Manyé i Flaquer. i dos anys després llençà els periòdics musicals
E l Barcino i L a Lira. T a m b é havia contribuït a la fundació del periòdic escolar
E l hovgo, que tenia la redacció en un cafè del carrer dels Escudellers. establiment
que a causa d'això canvià el nom que tenia pel de •Cafè del Hongo".
Als vint-i-dos anys. en plena ebullició romàntica, inflat de vagues i enormes
ambicions es traslladà

a Madrid, molt més ben proveït d'il·lusions que de diners.

L'afany de conèixer els astres de la poesia i de la literatura romàntica castellana,
la llum dels quals fascinava la joventut exaltada, el panorama de la vida turbulenta i desesperada d'aquells homes i fins la perspectiva d'un programa d'aventures que podia presentar-se durant el llarg viatge en galera de Barcelona a Madrid,
decidiren el jove i popular escriptor català a cercar un nou camp a Madrid, on
arribà sense un clau, p e r q u è en ésser a Guadalajara es mostrà tan gentil amb unes
senyores que varen pujar a aquella parada, que en dolços, pastes i altres obsequis
esmerçà els últims diners que l i quedaven. Tanmateix la feta d'Espronceda llançant a la mar l'última pesseta que duia a la butxaca quan

va

entrar a Lisboa,

havia fet impressió al nostre romàntic, que segurahient senti una veritable i íntima
alegria en poder entrar a Madrid en una situació tan desesperada.
La seva vida a Madrid, durant els primers temps, és un misteri. Només se sap
que com tants altres, es passava les nits en els pedrissos de la Plaça d'Orient. Una
nit. quan se'n anava a dormir, trobà el seu pedrís ocupat i els altres estaven
plens igualment. E l que l i havia usurpat el jaç era el poeta Adelard López de
Ayala, que aleshores encara era un perfecte desconegut.

Mentre Balaguer r u -

miava on les donaria aquella nit. se l i va acostar un jove i amb molta naturalitat
li va d i r : "Anem-nos-en al Prado. Allí l'alcova és més gran i h i ha llits per a
tothom". E n Balaguer el seguí i travessant tot Madrid varen fer cap al Prado. Era
l'estiu, i els dos novells amics passaren la nit al ras sota els arbres. E l que l'havia
invitat a aquell asil nocturn era el poeta Eulogi Florentí Sanz.
Finalment, el trànsfuga barceloní anà a raure a mans del novel·lista i editor
valencià Wenceslau Ayguals de Izco. que feia un bon negoci publicant novel·les
originals i traduïdes dels escriptors francesos més en voga, i l i encarregà la traducció de la novella " A r t u r " , d'Eugeni Sué, i algunes altres, facilitant-li els recursos necessaris per passar uns quants mesos i recollir diners per tornar

a

Barcelona.
De tornada a Barcelona, a l'any 1847, començà el període més actiu i més interessant de la seva vida política, literària i social. D'ara endavant, el trobem com
actor principal del renaixement català. Políticament, seguí fidel al Uiberalisme del
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seu pare i des de bon principi figura entre les files dels progressistes que combatien els moderats. Aquesta actitud en el camp de la politica concorda amb les seves preferències literàries.

Si en poesia i en la

literatura en

general

seguia

els ídols del romanticisme, en els articles de polèmica i de combat atacava tot el
que feia farum dc reacció o de tirania

i

amb la seva empenta jovenil envestia

igualment les regles acadèmiques reputant-les igual que el credo polític governamental, contràries al progrés intel·lectual i incompatibles amb la llibertat del segle.
Aviat, doncs, dintre el moviment renaixentista, Balaguer havia de significar
una nova modalitat. I an efecte, amb ell, com diu un historiador del nostre renaixement, el problema literari i estètic de Catalunya es tornà polític, fraccionant els
cultivadors de la llengua catalana en dos grups ben diferenciats: cl dels partidaris
de l'art per l'art, i el dels partidaris de la significació patriòtica de l'art. Del 1820
al 1840, s'havien concretat molts impulsos caòtics i canalitzat moltes forces disperses i heterogènies. Rubió i Ors havia estat l'explosió del sentiment individual
que cerca una forma d'expressió natural sense preocupar-se, però, de la realitat
immediata ni de les futures conseqüències que en l'ordre polític pugui tenir la
provatura; Balaguer, en canvi, veia en el renaixement una palanca poderosa per
fer triomfar el seu ideal de llibertat, postulant que a la llibertat individual hi
corresponia la llibertat d'auto-determinació de les agrupacions ètniques naturals.
L'un amb els que el seguien, cada dia aniria mostrant-se més reservat, fins a abstenir-se ; l'altre, a estrabades aniria tan lluny que arribaria un moment que ell mateix seria el primer de renegar dels seus deixebles. Balaguer, doncs, fou el primer
perfecte autonomista de l'Espanya gran. A i x ò fou i és la seva glòria innegable i el
motiu de la ruïna del seu prestigi.
E n restituir-se a Barcelona fundà Jïl Catolàn i col·laborà en E l Popular i en L a
Antorcha i traduí a l'espanyol drames i novel·les i n'escriví d'originals publicades
gairebé totes en la biblioteca "Las Joyas del Teatro" que editava la casa Mayol,
de Barcelona. A l'any 1849 dirigí la "Biblioteca popular contínua", i a l'any següent entrà a escriure en el Diario de Barcelona, on a més a més de revister
taurí amb versets intercalats a les ressenyes, començà de publicar les llegendes catalanes i s'encarregà d'una secció d'amenitat i de modes sota el pseudònim de
" J u l i à " , on entre anècdotes i comentaris de la vida barcelonina feia de cronista de
salons.
Balaguer, jove, ben plantat, fàcil de paraula i de ploma, era l'home de moda,
sobretot entre les dones, que feien mans i mànegues per obtenir uns versos d'ell
per als àlbums que aleshores era una moda que feia furor. Balaguer es veu que
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es trobava com el peix a l'aigua en mig d'aquest è x i t ; no cs feia pregar gaire ni
per dedicar uns versos, sempre en castellà, ni per enamorar-se volcànicament. Conta Gras i Elies, que bavia recollit algunes

confidències del poeta, que

a

les

nits d'estiu, en aquell temps que Barcelona vivia entre muralles i les cadires de la
Rambla del M i g eren el lloc de reunió de la gent

més

distingida, sota els esr

tantissos fanals cs feien grans tertúlies i els enamorats trenaven llurs inacabables
diàlegs. En aquell lloc va enamorar-se d'una senyoreta, amb un amor tan furient,
que les seves relacions varen fer parlar tot Barcelona. L a senyoreta es deia Narcisa de N . . . Balaguer va dedicar-li un drama titulat Un corasón de mujcr', perquè
segons consta en la dedicatòria, la senyoreta N . , que devia ésser molt sensible,
amb els ulls espurnejant d'emoció després de la lectura d'una novel·la que es deia
Un drama al pié del Vesnhio va dir-li que l i agradaria que del desenllaç de la
novel·la en fés un drama.

Balaguer va

escriure l'obra

en

vuit dies; l'acció

passa al peu del Vcsubi i el segon acte al teatre de Sant Carles de Nàpols a l'any
1834 després de la terrible erupció que tantes víctimes va causar. A l cap de poc
temps l'enamoradis poeta va agafar una altra passió violentissima,

i un matí tot

acompanyant la seva enamorada tornant de missa a St. Jaume, la noia, que anava
amb la seva mare, s'aturà davant d'un aparador on hi havia exposat un magnífic devocionari, amb tapes de vori i tanques de plata. L'apassionat galan, després d'acompanyar les senyores fins a la porta de casa seva. va tornar a la botiga del devocionari. Era la llibreria d'En Mayol. E l devocionari valia la fantàstica quantitat de setze duros. Balaguer, en sentir aquesta xifra, restà esmaperdut. De sobte
va tenir una pensada i va proposar un canvi a En Mayol.
—Tinc escrit un drama en tres actes, titulat Un corasón dc mujer, que passa
a Nàpols i fa referència a l'última erupció. L ' h i venc per setze duros i me'ls paga
amb el devocionari.
El llibreter va acceptar la barata i En Balaguer aquella mateixa tarda anà a fer
el present del cobejat devocionari i l'endemà En Mayol rebia el manuscrit del
drama, que va publicar de seguida sense preocupar-se de fer-lo representar mai.
A l'any 1847 s'inaugurà el Liceu, construït en el terreny que ocupava el convent que els trinitaris tenien a la cantonada del carrer de Sant Pau i la Rambla.
Balaguer, que des de la seva coronació en el petit teatre de Mont-sió havia intervingut activament en les tasques d'aquella societat artística i literària, fou nomenat
poeta oficial del gran teatre i més tard se

l i concedí el mateix títol del Teatre

Principal. Per aquella època el senyor Josep Qirboncll, de Barcelona, havia adquirit l'antic convent de Sant Jeroni de la vall d'Hebron, amb les terres adjacents

CARLES

584

CAPDEVILA

i el cementiri de Sant Genis dels Agudells, on vivia amb la seva muller i una filla
que es deia Manuela, que, a despit de l'oposició dels seus pares, s'enamorà follament del poeta que cada tarda, acompanyat del seu amic el capità d'artilleria Verdugo i Manieu, que després fou marit de la poetessa cubana Gertrudis Gómez
d'Abellaneda, pujava a veure-la muntat a cavall. Finalment els pares de la noia
varen transigir i la boda cs celebrà a Sant Jeroni, on s'instal·laren els nuvis. Balaguer va fer pujar tots els seus llibres a la nova estada, convertint en cambra d'estudi la petita ermita que hi havia darrera el monestir. Allí va escriure moltes de
les seves poesies d'aquell temps

i

segurament que

en

aquell suggestiu redós

que tan s'avenia amb la seva fantasia, començà d'escriure les llegendes històriques que publicà en el Diario de Barcelona, alternades amb les seves cròniques
ciutadanes i de modes, en les quals la romàntica " J u l i à " detallava els últims figíirins i aconsellava a les sentimentals lectores del Brusi el passeig per la muralla
de M a r a la posta de sol. E n una d'aquestes cròniques escrites amb l'habitual
desordre i amb la pressa que caracteritzà l'abundosa producció de Balaguer, se l i
escapà la famosa " g a f f e " de les "plumas de la gacela", que tantes vegades se l i
va retreure després. L'espiritual " J u l i à " explicà que, trobant-se en el taller d'un
pintor italià establert a Barcelona, una de les dames que talment es fonia davant
d'una de les teles, digué al senyor Balaguer, que assistia a la visita, que improvisés
alguna poesia. E l poeta, sempre amatent a complaure les seves admiradores, agafà
un pinzell i darrera de la tela escriví una composició glossant cl tema de la pintura i en el calor de la improvisació posà unes plomes que han esdevingut històriques, a unes innocents i espantadisses "gacelas", que en aquella ocasió

ri-

maven sonorament amb "velas". ( i )
A instàncies d'una nova Societat filarmònica fundada a l'any 1847, que alternava les funcions dramàtiques amb importants reunions literàries i científiques,
per l'octubre de 1852, Balaguer s'encarregà d'una càtedra d'història de Catalunya,
la primera que s'establi a Barcelona. L a seva oratòria viva, pintoresca, incissiva,
càlids i eloqüent, penetrava en el cor del seu auditori, que seguia fascinat, les t r à giques i heroiques gestes que descrivia l'historiador a cavall de la seva fantasia.
L'Ajuntament, volent tributar-li un homenatge de públic reconeixement, el nomenà
cronista de Barcelona i publicà pel seu compte les dites

lliçons amb el títol de

"Bellezas de la historia de Cataluna".
(1)

V a l » dir que algunes vcrjioni que l'hmn donal lolirc <queila faraoia relliícada, no són exactes. Sovint

s'ha dit qne Balaguer posi plomes a la «gacela» en un discurs del Congrés de Madrid. També s'ha parlat d'una confusió
entre «gacelas» I «garcelas».
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Arribà la convulsió del 54; després d'onze anys dc règim moderat, cl partit
progressista prenia el govern, que la coalició del 43 l i havia tret de les mans. Les
coses havien fet més camí del que els mateixos antics progressistes s'imaginaven.
Diu un historiador del nostre renaixement que en adonar-se de l'allau dels
joves que declaraven insuficients els principis progressistes i proclamaven

com

única salvaqió la democràcia, l'instint de conservació obligà els vells progressistes
a situar-se en una posició intermèdia, equidistant dels moderats i dels que només per eufemisme encara no es deien republicans. Pel juliol del 54 tornaren a renàixer les Juntes locals que assumien totes les facultats legislatives i de govern.
Les forces polítiques que a Barcelona havien contribuït a la renovació designaren Balaguer perquè s'entengués amb els d'Aragó, i amb aquest objecte es creà
a Barcelona el diari polític L a Corona de Aragón, sota la direcció de Balaguer i
Angelón. E l nou diari havia de defensar els interessos de Catalunya, A r a g ó , V a lència i Balears. L a Corom de Aragón tenia de representant a Saragossa el l l i beral extremista Josep Borao, i a València. Vicens Boix. molt significat pel seu
valencianisme. Balaguer fou el lider de la nova organització i el primer de novembre començà una enèrgica campanya en favor de la. confederació tàcita en què
s'havien constituït els quatre països esmentats. L a tasca dels de L a Corona de A r a gón es féu talment sospitosa, que en el tercer número protestà dels propòsits separatistes

que

hom

l i atribuïa.

Balaguer

seguí

la

campanya

fins

a

arri-

bar a formular conclusions tan categòriques com extremades. A l'any 1856 cs
separà dels de L a Corona de Aragón i , junt amb En Lluís Cutxet. fundà E l Conceller. on la propaganda adquirí major vehemència. E l propagandista, però, era
inseparable del poeta, i en mig de les tempestejades lluites polítiques la seva lira,
poc exigent i fecunda, cantava amb el mateix ardor i amb el mateix tumult propagandista les llegendes de la terra i les gestes dels seus herois i cabdills, barrejant-ho
tot en una mena d'iberisme exaltat que culmina en la seva obra " P e n í n s u l a ibèrica".

L a primera poesia catalana i els primers Jocs Florals. — L a g u e r r a de la independència italiana
Fins aleshores, però, havia escrit constantment en castellà. Pel maig del 57
publicà en E l Canceller la seva primera poesia catalana, dedicada a la Verge de
Montserrat, que produí un esclat d'entusiasme.

A partir d'aquesta data, seguint

l'exemple d'altres poetes catalans de l'època, es proclama

"Trobador de Mont-
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serrat", i aquest títol segella l'unió mística del poeta amb el seu poble. Durant uns
quants anys ell serà l'animador, el cabdill de les reivindicacions, i la multitud el seguirà amb adoració. E l sentiment ètnic que poc a poc va ascendint de les foscors
de la inconsciència, troba en la gallarda figura del poeta el seu verb i la seva
figuració material. Contra l'arcaisme abstencionista dels erudits, s'alçà la veu que
donà un sentit de realitat palpitant a les vaguetats d'una poesia purament subjectiva que situa els sentiments en un camp imprecís i tan remot que la gent no sap
ben bé quin és el lligam que l'uneix amb tot allò que no arriba a commoure-la.
En un mot, amb Balaguer la idea de la reivindicació es fa popular i s'arriba a la
restauració dels Jocs Florals. En els primers que es celebraren, pel maig de 1859,
Balaguer formà part del Jurat i pronuncià el discurs de mantenedor i al cap de
dos anys, maig de 1861, era proclamat mestre en Gai saber. E l l fou el primer
d'obtenir aquest títol en els Jocs Florals moderns.
L'home de món afortunat convivia amb el propagandista i el poeta. Els seus
èxits d'home públic sempre portaven el ròssec d'alguna aventura més o menys
novel·lesca. L a flor natural dels primers Jocs Florals fou atorgada

a

la poesia

"Clemència Isaura", de la poetessa gallega Isabel de Villamartín,

que de molt

joveneta residia a Barcelona. Aquella poesia va suscitar tota mena de comentaris.
Molts

escriptors,

i

els

assidus a

les

penyes

literàries,

sostenien

que

la

poesia era escrita de Balaguer, i els més ben informats i els amics dels "potins"
deien que el poeta i la poetessa es veien reservadament en una torre de Sant
Gervasi, i que la senyora de Balaguer estava desesperada i gelosa. L a brama d'aquestes intimitats va estendre's talment per tot Barcelona, que Balaguer, per defensar el nom de la poetessa, un matí va desafiar-se en un dels boscos de l'altra
banda de Vallvidrera, eixint del pas amb una ferida. Molts anys després, parlant
d'aquells temps amb un amic més jove que coneixia l'aventura per referències, Balaguer va assegurar formalment que ell s'havia limitat a canviar algunes paraules
de la poesia, que positivament era de la poetessa gallega; però quan l'amic insistí
sobre la veracitat

de

les entrevistes reservades, somrigué

tot

enfonsant els

dits en la blanca cabellera i deixà enlaire la resposta.
Aquell any va esclatar la guerra entre Itàlia i Àustria. A En Balaguer, naturalment, el cor se n'hi anava per la Itàlia. Ja en el 1848, onze anys endarrera, seguia amb apassionament les vicissituts de la guerra i amb un sentiment "superior
a la meva edat anava seguint aquell país en la via dolorosa de les seves amargures i tristeses" (1). En aquells dies el jove estudiant barceloní es reunia amb altres
(1)

M i í r t c u t r d o í d t llatia. lUrcelona. nny 1890,
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enamorats d'Itàlia, entre els qual? hi havia el fill d'un emigrat italià. Formaven
un grup que ells nomenaven pomposament Acadèmia i el fill de l'emigrat els
donava lliçons d'italià. Es reunien dues o tres vegades a la setmana, buscaven diaris italians i comentaven els esdeveniments amb el mateix calor amb què haurien
comentat els de la seva pàtria. Llegien poesies i treballs literaris i entre les seves
discusions la lectura de " L e mie prigioni". de Silvio Pellico, els feia delirar,
A m b aquests antecedents, fàcilment es comprendrà l'entusiasme amb

què

em-

prengué el viatge a la Itàlia dels seus somnis.
Pel març de 1855, E n Balaguer havia publicat a L a Corona de Aragón un article titulat " A Víctor Manuel", que era un cant a la unitat d'Itàlia, inspirat en
el propòsit d'enviar una legió piemontesa a Crimea.

Tanmateix els soldats de

Víctor Manuel havien de passar per Crimea abans d'entrar a Milà i a Roma. L a
negativa del rei del Piemont a la intimació de desarmament enviada per l'Austria
pel desembre de 1858 fou el toc de clarí que anuncià la guerra.

Les mirades

d'Europa es fixaren en el Piemont; els destins de la llibertat es jugaven en aquell
tros de terra. En Balaguer escriví en català la poesia " L a creu roja de Savoia",
qu.atre mesos abans de la declaració oficial de la guerra, quan encara ningú no
sospitava el paper que França s'adjudicaria en la lluita. Aquesta poesia va fer
sensació a Barcelona. Se'n va tirar una edició especial i fou reproduïda per tots
els periòdics. A Itàlia se'n feren dues traduccions: una el poeta G. Prati i una
altra el gran actor tràgic Ernest Rossi. E l rei Víctor Manuel envià una escarapel·la italiana al poeta i Víctor Hugo l i dedicà un retrat amb un autògraf al peu.
Mentre es preparava la restauració dels Jocs Florals, "empresa en que anduve yo
muv metido y en que tomé ciertamente màs parte de la que luego me han querido
reconocer" (1), en una vetllada preparatòria llegí la seva segona poesia catalana
sobre Itàlia. Es el f a m ó s : "Desperta, f e r r o ! " almogavarenc, que produí un efecte
del qual avui no se'n té idea. '
Celebrats els Jocs Florals, En Balaguer emprengué el viatge als camps de batalla com a corresponsal de E l Telègraf0, propietat d'En Ferran Patxot, l'autor
de "Las ruínas de mi convento", que firmava amb el pseudònim d'Ortiz de la
Vega. Balaguer va fer el viatge en companyia del publicista barceloní

Lluís

Cutxet, portant una expressiva carta de recomanació del seu cap polític i amic, el
duc de la Victòria, dirigida al general piemontès Durando, demanant-li que admetés el seu recomanat con agregat a l'Estat major.
I així recorregué les ciutats italianes i assistí a les batalles de Montebello, Pa' (1)
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Icstro, Magenta i Solfcrino. escrivint una poesia per cada gesta gloriosa que presenciava, que reuní després en un volum publicat amb el nom de "Cants d'Itàlia".
A l'endemà

de

la

batalla de Magenta, recorrent

el camp encara sembrat

de

morts, es topà amb un jove gironí, que es deia Alfons Gelabert, pintor rodamón,
que buscava emocions i aventures. Havia viscut uns quants anys a Florença i
aleshores habitava a Paris. En començar la guerra havia tornat a Itàlia i seguia
l'exèrcit amb la motxilla a l'esquena, una levita blava de forma militar, un quepis,
uns botins i una manta catalana. A més a més d'aquesta insospitada coneixença.
En Balaguer va lligar amistat amb moltes personalitats italianes i franceses, generals i polítics que intervingueren en la lluita, i reculli notes i confidències que
haurien sortit a llum "si—com diu ell mateix—la dalla crudel de la censura o f i cial no m'hagués impedit de publicar alguns d'aquells cants que ja mai més no he
pogut donar a l'estampa."
En tornar d'Itàlia, donà forma novel·lística al seu drama escrit en vers i prosa
castellana, " D o n Juan de Serrallonga", publicat l'any anterior. L a novel·la d'En
Balaguer va tenir tan d'èxit que, en 1871, l'editor Manero ja n'havia llançat cinc
edicions. U n diari francès la va publicar com a fulletó, donant-la com original del
senyor que signava la versió francesa. L a popularitat del "Trobador de Montserrat", poeta recopilador d"'Els trobadors moderns", volum de poesies d'autors renaixentistes publicat com a rèplica a les omissions d'"Els trobadors nous", d'En
Bofarull, arribà al màxim amb la guerra d'Africa. L a seva oratòria embotllofada,
i el seu gest declamatori, esqueien meravellobament amb l'arrauxamcnt bèl·lic que
en aquells dies exaltava la gent i estimulava les plomes de molts poetes floralistes. En els discursos, en les poesies, a tot arreu la barretina i els almogàvers eren
la menja del dia, servida amb una salsa patriòtica i guerrera que ho arborava tot.
Els esdeveniments havien tallat un vestit a la mida d'En Balaguer que r u m bejava la seva gallardia com un primer actor romàntic entre aquell confusionisme
i aquella exaltació, i encara l i quedava temps per escriure el segon volum del " T r o bador de Montserrat" i "Esperances i records", on tot responent als seus contradictors, exposava amb la seva fogositat característica, el singular sistema polític que defensava. Aquest credo, barreja de Uiberalisme i de tradicionalisme amb
monarquia electiva i federació de països ibèrics, era el que acabava de fer-lo popular, per quant contribuïa a destriar els dos grups essencials en q u è es dividia el
renaixement. Bufaven vents de revolució i ell desplegava totes les veles al vent.
La jovenalla d'aquell temps que freqüentava l'entresol de la llibreria Manero, situada a la Rambla dels Estudis, entre Betlem i l'Acadèmia de Ciències, per regirar

I·IGURES D E L R E N A I X E M E N T D E C A T A L U N Y A : V I C T O K 1IALAGUER

589

llibres i llegir les publicacions d'actualitat, hi entrava de puntetes, per no destorbar En Balaguer, que l'havia pres per redacció i cambra de treball.
E l moviment revolucionari que havia d'esclatar el dos de maig de 1865, organitzat des de València pel general Prim i Carles Rubió, contra el govern NervàezGonzàlez Bravo, fracassà. En Balaguer, que era dels més compromesos per l'entusiasme amb què havia col·laborat a la junta revolucionària de Barcelona,

ha-

gué d'amagar-se a casa d'un repartidor d'·'entregas" de can Manero, compromès
igualment en la temptativa revolucionària. La casa dels Martorell, al carrer de
l'Hospital, on vivia En Balaguer, era vigilada nit i dia pels mossos de l'esquadra.
A l cap de dotze dies d'amagatall pogué sortir, vestit amb brusa i un mocador gran
ple d,"entregas" al coll a tall de repartidor, i al cap de pocs dies, sempre disfressat
d'una manera o altra, passava la frontera camí de Perpinyà.
A França lligà amistat amb tots els poetes provençals i va recórrer moltes
ciutats documentant-se per escriure la "Historia de los Trobadores", que publicà
quan era ministre. Mentrestant seguia la seva campanya de propaganda en pro de
la llengua. Pel novembre de l'any següent, en tornar d'una expedició a Brusel·Ies,
on havia anat per coadjuvar als plans revolucionaris d'En Prim, els felibres el
reberen a Avinyó com mai no s'havia rebut a cap altre emigrat del m ó n . Allí
escriví molts versos inspirats en el seu credo politico-literari, poesies de combat
' i de propaganda, una de les quals, " L o cant del Desterrat", posada en música
pel mestre Soriano Fuertes, la cantà a Paris el tenor Palma, en una funció a
benefici dels emigrats, al teatre de la Gaité. Aquesta poesia es publicà a VEcho
de Paris, traduïda pel poeta Carles Bataille, acompanyada d'unes notes sobre E n
Balaguer.
Entre les anècdotes que conta d'aquest temps n'hi ha dues ben curioses i ben
distintes: una és la manera com va conèixer el filòsof Stuart M i l l ; l'altra fa referència a un projecte periodístic de Mistral.
U n dia sortí d'Avinyó per anar a veure Mistral a Maillane.

A entrada de

fosc la neu dificultava talment el camí, que e'l cotxer va deturar el carruatge davant de la porta d'un gran casal sense cap finestra. Els viatgers varen deixar el
cotxe en un porxo que hi havia al costat, i entrant per un reixat que separava la
porta del camí varen trucar. Sortí a obrir un criat de frac i corbata blanca. En Balaguer l i donà la targeta, dient-li que era emigrat, que anava a Maillane i que demanava hospitalitat per aquella nit perquè la neu feia intransitables els camins.
A l cap d'un moment el criat el conduïa a un magnífic menjador, molt ben il·luminat, on l'amo de la casa cl rebé amb gran cortesia, sense, però, donar el seu nom.
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m;ilgrat que el foraster va repetir el seu. T o t sopant varen parlar llargament de
les coses d'Espanya, i en acabar de sopar En Balaguer fou acompanyat a la cambra que se l i havia preparat. L'habitació estava amoblada molt ricament. A l'endemà E n Balaguer va matinejar amb el propòsit de continuar el viatge, i quan va
haver-se vestit obrí una finestra, per veure com es presentava el temps, i l'home
quedà desagradablement s o r p r è s : aquella finestra donava a un cementiri. N'obrí
un altra i el resultat fou idèntic. L a cosa tanmateix era inquietant, perquè totes
les finestres d'aquella casa misteriosa donaven al cementiri. Mentre En Balaguer
tot preocupat, intentava trobar l'explicació d'aquell enigma entrà el criat dient-li
que el senyor l'esperava a taula. E l dia s'aclaria. E n Balaguer baixà disposat a
continuar el viatge, després d'haver fet honor a l'oferiment que se l i feia i en
ésser

al

menjador s'adonà que estava format

per

tres

arcs

amb vidrie-

res que donaven al cementiri. L a nit abans no ho havia pogut veure perquè els
porticons de les finestres estaven tancats.
Quan En Balaguer va preguntar la causa d'aquella raresa, el seu amfitrió va
contestar-li: Totes les vistes d'aquesta casa donen al cementiri. E l meu nom és
Stuart M i l l . De taula estant puc veure la tomba de la meva muller. Ella és qui
m'inspirà totes les meves obres. V a morir aquí, i tot esperant el dia de poder-la
traslladar a Anglaterra, he fet construir aquesta casa, on visc amb la seva companyia i la d'un criat de tota confiança.
U n mati, mentre era a Paris, trobà Mistral al carrer, i tots dos anaren a v i sitar un escriptor. E l jove literat es lamentà amargament que Mistral volgués
posar per títol a un periòdic provençal que projectava, el molt groller de " L ' a i o l i " .
U n nom tan mal oient a UIJ periòdic que havia de defensar la bandera dels felibres!
Mistral, després de discutir una bella estona, exclamà: " N o havem pas de despreciar tant l'all-i-oli. Els grecs en donaven als seus soldats abans de les batalles."
Aquesta rèplica de Mistral, tallà en sec la discussió.

Balaguer a Madrid
L a revolució de setembre de 1868, situà el poeta en un lloc preeminent de la
política madrilenya, al costat de Prim, Becerra i Sagasta. A partir d'aquesta data
s'establí definitivament a Madrid, on fundà de seguida el periòdic

La Mon-

tana de Montserrat, que cessà de publicar-se poc temps després de triomfar la revolució. E l districte de Vilanova l'elegí diputat a les Corts constituents de 1969 i
des d'aleshores segui adscrit a la politica d'En Prim i per tant no fou mai re-
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publicà, prenent part molt activa en la designació del príncep Amadeu de Savoia,
per la corona d'Espanya. En la segona part del seu llibre

" M i s recuerdos

de

Itàlia" publicà detalladament el viatge de la comissió que anà a buscar Amadeu
de Savoia a Florcnça. de la qual ell formava part. E n aquest diari que comprèn des del nomenament de la comissió fins a l'arribada l'endemà de l'assassinat
d'En Prim a Madrid, a més a més de les poesies al·lusives a l'esdeveniment, h i
ha curioses dades d'aquell moment polític i notes que expliquen la posició que E n
Balaguer prengué definitivament en la vida pública i el criteri que adoptà respecte
a les qüestions que tan Thavien apassionat en altres moments.
Instal·lat a Madrid, freqüentà les tertúlies més brillants, especialment la de
casa l'Osma, on tingué ocasió de relacionar-se amb els literats i artistes més cèlebres. Assegurada la seva situació econòmica amb les retribucions corresponents als
alts càrrecs que ocupà després de la restauració i amb l'herència paterna, obri el
seu saló acollint amb gentilesa i generositat a tothom que trucava a la seva porta.
A la seva taula sempre parada, hi cabia tothom, i la seva casa, atapeïda materialment de llibres, sempre estava a la disposició dels literats i dels poetes, i sobretot
dels catalans, perquè per ell la millor targeta d'introducció era l'accent català. E n
Balaguer, malgrat les hores i l'energia que dedicava al tracte social, no deixà mai
de treballar; quan es retiraven els contertulis, es quedava a escriure i per això
no era gens matint-r. Menjava poc. però l i agradava molt fumar i fumar bo. Els
seus amics li proporcionaven els havans, perquè els seus cabals no l i permetien
satisfer complidament cl seu gust. Per això quan els amics varen escassejar, alguna vegada deia, fent la mitja rialleta: -'Hem de recórrer a l'estanc, no hi ha
més remei". Aquesta mena d'elegant conformitat, va ésser un dels ressorts que
va tocar amb més gràcia i amb més è x i t : es pot dir que va pujar a força de no
voler-se imposar a ningú, i va saber acabar la seva vida pública amb un gest de
generositat que compensa les seves inconseqüències. A l'any 1883 creà la Biblioteca i Museu públics de Vilanova i Geltrú. H i destinà dues centes mil pessetes que
havia heredat i els 18.000 llibres que tenia a casa seva, junt amb 200 quadros.
Sol. sense fills ni muller, decidí donar a la seva terra tot el que tenia, acontentant-se de viure amb la paga d'ex-ministre i les dietes d'acadèmic de la llengua
espanyola, que era un dels títols que més el satisfeia.

E l primer mestre en Gai

saber, va morir el 14 de gener de 1901, una mica oblidat. Els fets l'havien deixat
endarrera ací i allà. A m à sempre de bona fe la terra i el seu idioma, 1 segurament
que en algunes ocasions, en els darrers temps de la seva vida, quan per reconquistar un prestigi que l i fugia, pronuncià algun discurs lamentable, el record
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d'altres d'anteriors l i devia entrebancar una mica la llengua. Aquesta lluita entre
el

sentiment

i

la vanitat

l i havia fet

li feien la traveta a esperances presents.

una

mica de

f e l ; èxits

pretèrits

Una vegada, governant E n Cànovas,

corregué insistentment el rumor de crisi. Havien de pujar els fusionistes i Balaguer tenia motius molt fundats per creure que En Sagasta l i oferiria una cartera. Plantejada la crisi. En Balaguer esperava notícies a casa seva. T a r d de la nit,
algú estirà violenment el cordó de la campaneta del pis. A aquelles hores, havia
d'ésser, alguna cosa molt urgent. E l criat
amics de Barcelona, felicitant-lo
seva al teatre Romea.
l'anhelada notícia.

per

entrà un telegrama.

l'èxit que

Era dels seus

acabava de tenir una tragèdia

L'home el deixà damunt de la taula i continuà esperant

Passà una llarga estona i un nou cop de campaneta l i va fer

parar l'orella neguitós. E l criat entrà amb un altre telegrama. Era una altra felicitació pel seu èxit teatral de Barcelona. Balaguer s'hagué de ficar al llit sense
cartera, acontentant-se si us plau per força amb els aplaudiments del públic barceloní.

Aquesta petita anècdota podria ésser el símbol de la seva vida política. Director general de diferents rams i en diverses ocasions, ministre d'Ultramar i de
Foment quatre vegades, i condecorat no recordem quantes més, la naturalesa encara va tenir la refinada coqueteria de blanquejar-li prematurament l'opulenta cabellera. Tenia tots els elements per ésser venerable i no va saber-los aprofitar.
Temerós de la pobresa, embolicat amb la capa que havia rumbejat amb gest teatral, esperà la mort arraulit en una cadira de braços acompanyat de quatre vells
amics. En les llargues nits, aquella casa que cada dia s'anava fent més silenciosa,
alguna vegada devien ressonar a les seve orelles uns aplaudiments

confosos, eco

llunyà de la seva joventut. Si avui en parlar d'ell se'n senten alguns, són la continuació d'aquells tan remots.
CAIU.KS

CAPDEVILA,

La poesia armènia contemporània

I

j

A nació armènia ofereix Icxcmple d'un poble que reconquereix Tàniïna
pròpia per la veu dels seus poetes, produint-slii

també una renaixença

literària prou forta perquè s'imposi més enllà de les seves fronteres

territorials.

Si en alguns pobles occidentals la renaixença literària de llengües mig aHetargades
ba vingut després d'una decadència secular, després d'un llarg parèntesi que ha
dificultat i dificulta encara la represa d'una tradició que és l'arrel mateixa de llur
esperit nacional, a Armènia la tradició no ha estat interrompuda, i l'ànima popular ha vibrat sc-mpre, a través dels segles, amb més o menys intensitat, tant pfr
obra dels poetes com per l'exaltació del sentiment nacional, provocada per una
cruel i sanguinària opressió que ve durant del segle i v ençà.
H a escrit Cesarino Giardini que, amb la seva màgica beutat, la terra d ' A r m è nia ha creat en l'esperit dels seus habitants una consciència lírica. De fet, aquesta
consciència lírica la trobem en tots els pobles orientes; però el tràgic destí de
la nació armènia ha contribuït a accentuar-la. produint una poesia essencialment
popular, en la qual l'ànima fervorosa i heroica de la raça canta les seves dolors i
els £eus delits. L a poesia popular armènia ens revela aquesta ànima nacional,
amb ses passions i ses esperances, amb la seva gran vitalitat a través dels sacrificis més cruents.
De tot temps han existit a Armènia una mena de trobadors populars als quals
llurs compatriotes anomenen asciugs, mot que ve de la paraula aràbiga aascek i
que significa cmmoral. Uasciug canta les seves cançons, tristes o joioses, planyivoles o encoratjadores, a la plaça pública, en els aplecs religiosos, en les fires i
festes, per tot allà on el poble es reuneix per solemnitzar alguna alegria o plorar
alguna dissort. Alguns d'aquests asciugs han assolit la celebritat i són avui considerats com els puntals de la tradició poètica armènia. U n d'ells, Nahabed K u .
.,
(1)
Entre « U r c . r ° "
r e a t u d l d l C e s a r i n o Olarrtlnl
».. 1910 I r o b r a " I T r o v l e r l
" l l m i m n l l n s " , de Hnrl.

M a n r o s u l o s p e r l a l gervi·l per a l a c o n f e c c i ó d'aquest t r e b a l l
. V i r a n l m . armena". publicat al m a t i n o "Secolo X X "
^ ',.
„ , „ , , „ r U u n m n , p u b l i c a t . . . 1918 por l a c a s a
d Armcn.a .
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ciak (segle x v i ) fou un gran poeta que dins la lírica oriental es colzcja amb Hafiz,
amb Saadi i amb Omar Kayyam i al qual els crítics moderns, en voler-li donar una
filiació espiritual, comparen a Heine i a Verlaine.
No és Nahabed Kuciak l'únic nom il·lustre amb q u è compta la poesia a r m è nia dels temps passats. De la segona meitat del segle x m a la primeria del x i v ,
cal esmentar: Hovhannes Bluz, conegut també per Hovhannes d'Erzinka, població d'on se'l creu originari, el qual es distingeix per l'esperit religiós dels seus
cants; Khaciadur Keciaretzi, que ha deixat gran nombre de poemes didàctics i
místics, i Constantí d'Erzinka, que fou cl màxim poeta armeni del segle x i v , el
qual cantà la natura i l'amor amb un sentit d'una humilitat gairebé franciscana.
Del segle x v cal retenir dos noms: el de Hovhannes de Telguran, que fou
Vasciug que amb més intensitat ha cantat la terror de la mort, i el de Megherditch
Naghasce, que fou pintor i poeta i combaté amb gran patriotisme per l'alliberació
d'Armènia, el qual ha deixat diversos himnes místics i alguns poemes morals i
filosòfics on es revela en tota sa profunditat l'ànima oriental.
En segles posteriors, la literatura armènia ha produït dos poetes amatoris.
Ghazar de Sebaste i K r i k o r d'Aktamar, que es distingeixen per llur tendresa
apassionada. Mes per trobar un asciug que pugui posar-se al costat de Nahabed
Kuciak cal arribar al segle x v i n , en què visqué Saiath Nova, poeta i màrtir.
Saiath Nova, nat a T i f l i s devès l'any 1712, fou el cançoner preferit de la cort
de Ereclé I I , rei de Geòrgia. E n fer-se vell es refugià en un convent i morí octogenari, el 1795, per la causa cristiana, mentre pregava en una església on entraren, com a conqueridors, els perses. Saiath Nova cantà l'amor amb un sentit
místic i és, potser encara avui, el poeta més popular d'Armènia.
E l ressorgiment literari armeni és iniciat, devès la meitat del segle x i x per
tres poetes: Catibà. Dodochian i Bagdanian. E l cenacle d'aquests precursors fou
la Universitat de Dorbat (Rússia), on es reunien molts estudiants armenis. Catiba,
Dodochian i Bagdanian aplegaren a llur entorn altres joves compatriotes en l'esperit dels quals infongueren l'estudi de la llengua armènia i el culte de les glòries
de la pàtria. Els universitaris de Dorbat. si bé continueu literàriament la tradició
dels asciugs, se senten influïts pels grans corrents literaris que menen l'esperit
dels pobles occidentals. Llurs obres tenen, ja, un sentit de modernitat i fins d i ríem GC llatinitat.
L'occidentalisme — i entenem ací per occidentalisme, més un llevat d'idees polítiques que no pas una tradició estètica — es deixà sentir, sobretot, en un altre
precursor. Mikael Nalhadiantz, nat en 1829 a Novo-Nachicevan, que fou pole-
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mista, sociòleg i poeta, tot d'una peça. Per haver cantat la llibertat amb gran
exaltació i haver donat la vida pels seus ideals de redempció humana, Nalbadiantz
és popularíssim a la seva pàtria, però com a artista està molt per dessota de
Camar Catibà, en qui realment comença la moderna poesia armènia. Camar Calib;'. morí el 1892, després d'haver pogut constatar com les seves iniciacions poètiques entre els companys armenis de la Universitat de Dorbat havien produït
tot un renaixement literari.
El veritable asciug o trobador popular, però, no desapareix a Armènia, ans
al contrari: durant el segle x i x hi ha hagut en el país un veritable exèrcit de
trobadors que animaven les festes i solemnitats tradicionals i exaltaven les gestes i
les virtuts de la raça. I la mena d'aquests trobadors ni s'ha perdut ni porta camí
de perdre's, mentre l'extermini del poble armeni pels turcs i els kurdes no sigui
un fet. No-res-menys. amb el renaixement que s'inicia en la segona meitat del
segle, s'accentua cada vegada més la línia divisòria entre ï'asciug rodamón, que
és un personatge rústec i un xic tocat de profetisme, i el poeta cultivat, l'artista
de la paraula. Seropé Givani, nat a Kartzakh el 1846 i mort no fa gaires anys,
pot considerar-se encara com un asciug o trobador a la manera antiga, tenint, per
tant. un lloc secundari en la renaixença literària actual.
Amb el contacte del món occidental, als vents del qual s'obria, com una flor
misteriosa, la poesia armènia no perdia cap de les seves característiques nacionals ; al contrari, potser el seu perfum embaumava més, potser aquesta flor destillava amb més exquisidesa la seva substància pròpia. Aquesta substància és feta
de malenconia i de misteri; és amarada de força i de passió; és plena de fantasia i d'ensomni; però totes aquestes qualitats, que segellen el seu orientalisme
pur, no l i lleven frescor ni espontaneïtat. Els corrents literaris europeus no podien adulterar l'essència de la poesia armènia i , per tant, desnacionalitzar-la, encara que tendissin a incorporar-la a l'esperit universal. U n fet, però. cal remarcar: i és que la inquietud moderna, el mal du siècle, turmentant i torbant els
esperits, dóna més relleu a la personalitat d'alguns poetes. Aqueix torbament el
trobem, en sa forma més aguda, en Bedros Turian (1852-1872) i en Elies Demirgibascian (1855-1907) que encarnaren el romanticisme individualista, enfront
dels poetes que seguien les tendències classicistes i es debatien en un academisme
eixorc.
En parlar de Bedros Turian. Cesarino Giardini ens diu que és un germà espiritual de Leopardi, car com aquest fou un d'aqueixos sublims egoistes que
inunden el món amb els seus plors. Bedros Turian deia de si mateix: "Soc f i l l
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del x i p r é ; sóc f i l l adoptiu de la M o r t . " Si l'ànsia d'immortalitat l i feia escriure:
" E l meu sepulcre serà conegut en un recó de la terra i la meva memòria s'escamparà pel m ó n " , el poeta no es resignava del tot a aquesta pòstuma

felicitat.

Vegi's quina tràgica desesperació revela el següent plany: " O h , Déu meu! T u
em sentiràs dins tos flancs eterns com una vivent angoixa qui clama

pietat. Jo

vull amar, encara! Jo vull viure, vull viure sempre! Astres del cel: desplomeu-vos
damunt de l'ànima mia! Envieu-me una llàgrima de foc, una espurna només de
la vostra foguera, perquè es torni cendres aquesta vida de qui us ha amat debades..." Alguna volta, però, la seva ànima sent la necessitat de renéixer pura i
tendra i demana perdó a Déu quan sent els sanglots de la seva mare i veu escórrer
les seves llàgrimes per la seva faç dolorosa. "'La meva mare tenia immensa dolor — diu el poeta — i aquesta negra dolor era j o . " I afegeix: "Perdona'm, Déu
meu! Hfc vist com plorava la meva marc!"
Bedros Turian mor als vint anys, en la pobresa i en l'angoixa. Els seus cants
són com un crit salvatge i intuïtiu contra Ics dolors humanes que amb massa crueltat enverinaven la seva jovenesa desesperada i malastruga. Per ço destil·len sang i
fel i llàgrimes. Tanmateix, si dins la lírica armènia podem considerar Bedros T u rian com un gran poeta, és degut precisament a la seva malaurança, a la dolor
que el punyí, al presentiment constant que tingué d'una mort prematura i m i seriosa.
Si Bedros Turian es revolta contra el destí i es plany que la mort l'assetgi
per tot arreu, per Elies Demirgibascian la mort és una suprema aspiració, una
suprema harmonia a la qual invoca joiosament i en braços de la qual acabarà, en
premeditat i voluntari sacrifici. Estilista brillant, orador fogós, artista i poeta, Demirgibascian ha enriquit la literatura armènia amb totes les delicadeses de la
lírica europea decadent. Com ja s'ha dit, Demirgibascian era un romàntic, però
un romàntic actiu, que en totes les actituds de la seva vida palesà una angoixosa
sinceritat, cantant l'exuberància de les seves passions i exaltant la tràgica dolor
de la seva raça. Demanà al món son esclat, a la vida sa formosor i a l'ànima el
sentit de l'existència; i passà a través el món dels homes i a través el món de
les idees prodigant la substància d d seu ésser transfosa en la seva poesia. Entre
les seves obres poètiques cal esmentar: E l cant del voltor, les Tres elegies a
Hounri, Nirvana, Ardències dc Ics Tenebres, L a meva vida i Paraules a Déu. H a
deixat diverses obres en prosa i notables treballs de filologia. Servint-nos d'una
versió italiana traslladarem en pla catalanesc una de les seves poesies més característiques, intitulada Solitud. Heu-vos-la a c í :
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"Els anys que són darrera meu em torturen amb el record amarg de llur alegria;
però els anys que estan al davant meu em petrifiquen amb la terrible i llunyana visió
de la follia.
"Tenen els anys antics una lluminosa claredat que es va apagant lentament. Els
anys novells són cada vegada més tenebrosos i cm donen més febre cada vegada. Els
anys antics, els més antics, cm somriuen. Els anys nous, els més nous, m'escarneixen.
"Els anys passats, els bons anys cruels m'ho han pres tot, irremisiblcment: la nare,
el pare, el germà; l'amor, l'esperança, la fe... I què em portaran els anys novells?
Portaran al meu esperit nous dubtes i noves desil·lusions al meu cor i noves boires a la
meva ànima.
"Els anys nous vénen ràpids, acomplint els mals presagis i se'n tornen, lents,
massa lents, car són plens dels nostres planys i de les nostres dolors.
"Ve't ací: els llits són plegats i se'ls enduen un a un. Un a un desapareixen els
plats. Una a una s'han apagat les veus amades. A casa meva ja només hi ha un llit i
només hi ha un plat a la meva taula i en tota la casa no hi ha l'eco de cap veu.
"Prenc el menjar i el menjar em pren. Em passejo per la meva cambra i a dins
de mon crani es passejen les fantasmes. I les ombres dels meus estimats es mouen,
confusament abraçades, en les parets de la meva cambra, blanques com un llençol.
"Davant dels meus ulls, els vells i bons anys cruels fan passar les resplendents
i joioses imatges del passat. Però els anys a venir em duen a l'ànima un sinistre
tremolor."
A l costat d'aquesta ànima tempestejada que fou Demirgibascian, hem de recordar dos altres poetes, la vida dels quals és feta de voluntat i d'heroisme: Siamant Varonjan i Daniel Varoujan, morts ambdós sota el coltell dels turcs, en
les matances d'armenis decretades en aquests darrers anys per Taalat Bey. Siamant Varoujan nasqué el 1878. a A k n . Daniel Varoujan nasqué el 1884, a Prknik.
Entre les obres del primer anotarem: Clarors d'agonia i d'esperança, E U fills
d'Armènia i Heroicament; entre les del segon: E l cor i la raça, E l s cants pagans.
Angoixes. Ambdós Veroujan foren poetes essencialment patriòtics i llurs poesies
tenen gran força suggestiva, gran sentiment i exquisida idealitat. En un poema
de Siamant Veroujan s'hi llegeix el vot següent, que l'autor formulà debades,
car després del seu martiri les seves despulles foren disperses als quatre vents:
"Digues: qui em durà un grapat de terra teva, pàtria sagrada, i qui me'l posarà
damunt del bagul, el dia de la meva mort, perquè la pols de la pàtria es confongui amb
les cendres del poeta? Qui me la durà, digues, aquesta cendra que em recordarà sempre
les teves dolors i amoixarà tendrament el meu cor?"
U n altre poeta armeni ha excel·lit també a cantar les angoixes de la pàtria, i
és Arsciak Tchiobanian, nat el 1872, el primer, entre els seus compatriotes, que
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ha pres carta de naturalesa universal, car la llibreria del Mercure de France ha
publicat tres volums seus vertits al francès: Poèmcs, L a vie et le rève

i

Les

trouvères armcnicns. H a publicat, demés, un nou volum de poemes: Veus d'aurora, un estudi sobre Vasciug Nahabed Kuciak i un recull de cants populars armenis. Arschiak Tchiobanian és un dels millors escriptors armenis vivents i des
del 1896, en què hagué d'exiliar-se, víctima de la persecució turca, viu a París,
on treballa intensament per la causa de la independència armènia. Per donar una
mostra de la puixança emotiva i evocativa d'aquest alt poeta, en qui panteixa noblement i vigorosa l'ànima de la raça, reproduïm ací un fragment d'un dels m i llors cants de Tchiobanian. E l poeta t é de la seva pàtria una visió de tràgica
beutat: la imagina com una mare dolorosa, sangonosa, retuda per tota mena d'iniquitats. I d i u :
"Jaus, mare mia, nua i abandonada, cn un revolt del camí. Neva i la neu cau
damunt dels teus cabells. El teu cos és ple de ferides i els teus ulls són vermells com
llacs de sang... —Tu eres la Anahit dels ulls serens i eres la mare pròdiga, del si de la
qual plovien els benifets. Els teus llavis eren harmoniosos i les teves mans eren sapients.
—Mes entre llamps sinistres aparegueren els monstres que et cremaren el cor i et foradaren els ulls. Foragitada de casa, caigueres a l'embat dc la tempesta, i ara jaus nua, a
terra, en mig de la sang i dc la cendra. Roman encara així, ombra dolorosa, mentre
fumegen les runes i el vent mossega les teves nafres i la sang brolla tlel teu pit."
Davant l'espectacle de la pàtria martiritzada, el poeta, però, no es desespera.
Aquesta dona abandonada, amb la seva dolor cruenta damunt les runes fumejants, encara pot redreçar-se i viure. Ve't ací les últimes estrofes d'aquesta admirable poesia de Tchiobanian:
"Eixiràs triomfant d'aquestes tenebres. Els teus ulls esdevindran estels i resplendiran. Dc les teves ferides brollaran roses flamejants i dels teus blancs cabells, min'fiques
resplendors. Eixiràs pels camins i les teves mans enderrocaran barreres i cadenes.
Avança, doncs, depressa; les teves dolors són dolors d'infantament, oh mare!, car en
els teu* flancs panteixa un món enterl"
Notable en molts conceptes és el poeta Simeó Kremian, que si no ba exercit
influència per la seva lírica, n'ha exercida, i força

amb els seus treballs crítics.

Simeó Eremian és autor d'una documentadíssima " H i s t ò r i a de la literatura arm è n i a " i ha escrit un profund assaig sobre la obra d'un altre poeta, de qui parlarem aviat: Nazariantz. Simeó Eremian és poeta de gran sensibilitat. Heu-vos
ací una de les seves poesies més celebrades, que té per t i t o l : L'ànima d ' A r m è n i a :
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"Fa segles i segles que sóc la Marc «le l'Angoixa i en l'abisme de la meva ànima
s'agombola i retorç una foresta d'ossamente». Quan escolto els seus murmuris neix el
meu plany. Sobre els rostes de l'Ararat gemeguen les meves flors, car la negra cendra
dels meus màrtirs n'ha tacat els pètals delicats... Prop meu ha nascut la boira... Damunt
la blancor de les meves nimfes hi ha preparat el cilici. En els fils d'or dels meus cabells
el rossinyol no ha pas retrobat son niu. En el meu cor. només hi nien ducs i corbs
planyivols; i durant els meus somnis, en lloc dels meus fills plens de vida. només he
abraçat, damunt del pit angoixós, cadàvers i cadàvers... Una ànima, embolcallada amb
llargues vestidures de dol. sostenia, en la nit, una llàntia funeral. En aquesta vcrmellosa
llinterna crepitava l'oli de vida que s'exhauria, s'acabava, l'oli d'aquelles vides segades
en flor per I;i dalla dels opressors 1"
Simcó Eremian. com es veu. és un mistic que es plany, al revés de Tchiobanian. que és. en part. un cantor que inflama els altres amb el seu entusiasme,
tot i plorant la dissort de la pàtria. Aquesta esperança que trobem en Tchiobanian és exaltada meravellosament per un altre poeta en l'ànima del qual es congria el miratge fabulós del misteri oriental: Hrand Nazariantz, poeta de gran
riquesa descriptiva i colorista d'altres i insospitades harmonies, però. ans que tot.
Hric de gran puixança, en el qual la màgica del vers i la fantasmagoria de la
visió no són sinó instruments naturals per exterioritzar el tresor de poesia que
brolla de la seva ànima. Simcó Eremian ha escrit que "vibra en la seva lírica
una ànima suggestiva i rebel adoradora de la veritat, a la qual es complau a
ornar d'una lleugèra boira matutina. Però a través d'aquest lleuger vel. hom veu
la sòlida estructura de la fantasia poètica, animada pel buf vivificant del seu art.
Nazariantz és un innovador, que harmonitza el ritme del seu cor amb la simfonia
de la vida universal, produint una lírica d'ànima i tendència noves amb la qual
canta fitant els ulls en l'endemà." E l gran crític italià Gian Pietro Lucini. mort
no fa gaire, parlava als-seus compatriotes de com la poesia de Hrand Nazariantx
es revestia d'un quid especial, d'una tonalitat i d'una sensibilitat completament
noves per als occidentals.
Reproduirem ací in extenso dues de les seves composicions, tretes dels volums E l s somnis crucificats i Vahakn ( l ) :
•Cor de la meva raça. salut!... -Salut, cor de la meva raçal Salut, cor trist,
majestuós, cor solar, flama que arbores i nodreixes la Creu i la Lira: Cor-Lira de cordes
! S o * n l C r o c o f l s s l " i m i l u c c l ó d ' E n r l r o C.nraWc (Tiarl. 1(110). — • • V n l i n k n " . t r a (D
d u c c i ó d ' E n r l c o n a r m i e ( D a r l . 1 9 1 9 ) . E n r l c o Carrtllc é s t a m b é c l trsrtuc.lor del p o t m i rtc Nana- lI o
so
rMl aunti iz.. "
.o S
p cp-crchhll o
o " I dels r r s f W - n t s <lel " O r a n Canto rtella T r a g c . l l a C ò s m i c a " fins a r a
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planyivoles—set abismes místics—qui vibren davant de visions terribles, dalint-se en un
somni immortal. Cor forjat en ensomnis, cor en ferre forjat, salutl
"Espaventablc, sangonós cor dc la solitud armènia, flamígera escarlata damunt la
mar de la nostra dolor, qui tràgicament panteixa—martiri secular—i es dol i clama al
fons del fons del ritme tràgic de cants meravellosos. Salutl
"En la traïdora i criminal peresa dels pobles orientals; en dics blancs, en tardes
llòbregues, tu, clar misteri dc la vida, contra, ço que agonitza et redreces; dinàmica
venjança dc la vida, et redreces també contra la mort, llamp de la immortalitat; tardana,
però segura victòria.
"Inexhaurible i eterna deu d'heroica volença, deu que brolla del si dels segles, ara
te'n vas camí de les antigues grandeses, vell camí tot xop de sang. Te'n vas majestuoment i trista. Ta gran dolor, cor dc la meva raça, cor solitari: la teva dolor, divinal
incompresa, oh Anahit!, és la dolor fecunda del geni justicier que lluita encara per gravar
la imatge sua en el granit dc la immortalitat.
"Salutl Cor lluminós, cor solar dc la meva raçal"
"Es trista cosa morir en l'exili... —Es trista cosa morir en l'exili quan el cor
s'absenta per camins deserts. Es trista cosa morir en l'exili quan la fatiga i la febre
us han retut.
"La pluja, a l'hora baixa, cau en els vells carrers, flagella els vidres i puny el cor
amb els seus laments. Oh, germà! Trista i terrible cosa, tornar cap a l'ombra quan
us trobeu abatut i abandonat pels camins de l'exili! Trista cosa és fitar amb els ulls
plorosos, les palpcbres immòbils de la Mort i sentir-sc llanguir l'ànima, i en aquest
llanguiment, morir.
- r"Es trista cosa, germà, partir sol, a l'escomesa fosca del Mal. En la partença plora,
insistent i llòbrega, la pluja damunt dels vidres. Ve't ací la barca que va a la deriva i és
malmesa per tots els vents; la barca que no emmena Amor ni en les angoixes del naufragi! Es trista cosa, germà, quan la tarda plora, sentir-se negat en la tenebra, i ésser
una cosa inútil retuda per la fatalitat, mentre arriba la nit, orfe d'estels... Plou... Com
és trist morir en l'exili..."
Si és gairebé una característica general en els poetes armenis aquest sentiment
tràgic de la vida tan bellament cantat per Nazariantz en la darrera de les composicions transcrites, en el poeta de Vahakn aquest sentiment assoleix una força
extraordinària.
E l martirologi de la nació armènia ha trobat en Hrand Nazariantz un sublim
cantor. Es diria que tota la seva obra, impregnada dc dolor, està escrita amb
sang. I no solament els somnis de la seva pàtria, sinó els mateixos somnis del
poeta semblen gemegar, clavats en la fusta del martiri. Somnis de noble rebel·lió,
els seus; somnis de singular valor, de visió ampla, de colors ardents, per la figuració dels quals el poeta tradueix, no solament el dolor del seu poble, sinó el
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dolor universal. Mes en mig d'aquest dolor sorgeix sempre l'esperança. Nazariantz canta la tragèdia de la seva raça, exalta la sang de la seva raça i els déus
de la seva raça. I ho fa amb tal virtut i puixança, que el simbol tràgic d'un poble es converteix en simbol humà.
De l'esperit oriental, l'Europa només n'ha pogut assimilar un parell d'idees
perfectament definides: la fatalitat i la resignació; i un parell de sentiments bon
xic diferents: la sensualitat i la venjança. No-gens-menys l'Orient és una font
inesgotable de suggestions ideològiques i de sensibilitat. Amb la seva obra vària
i multiforme, exquisidament profunda i musical, Hrand Nazariantz trenca la diga
que impedia el contacte de les aigües de dos Oceans. En ella es fonen l'Orient i
l'Occident en un sol esperit, essencialment humà. I per virtut d'aquesta venturosa fusió és, a hores d'ara, Nazariantz un dels pocs esperits moderns que. servant
cl seu orientalisme en tota la seva puresa, triomfa en la literatura europea i
ó s assimilat per ella, amb cl seu art novissim i clàssic ensems, amb la seva força rítmica i vibrant, amb el seu enyor passional, amb la seva violència de conquesta i
freturosa aspiració a l'etern.
AtroNS M A S E R A S

CRÒNIQUES CATALANES
La

llislòria

i l'Erudició

Bl volum segon de la "Història de Catalunya", d'Antoni Rovira
i V i r g i l i . — "Notes per a la família comtal de Barcelona",
de P. Valls-Taberner.— B l centenari de F è l i x Amat
V à r e m escriure, temps enrera, comentant el primer volum de la «Història
de C a t a l u n y a » , de Rovira i V i r g i l i , que, fins aleshores, l'autor avançava victoriosament, malgrat les dificultats que havia d'haver trobat, forçosament, en el
seu camí. Ens plau ara, en p r e s è n c i a del segon volum, fer la mateixa constatació. E l nostre company, estudiant la Catalunya romana, visigòtica, sarraïna, i
els c o m e n ç a m e n t s de la Catalunya comtal, segueix avançant victoriosament.
Victoriosament, no vol dir sense baixes. F ó r a demanar massa, demanar avui
una història general on no hi h a g u é s vacil·lacions, llacunes i possibles rectificacions. A r r e u aquesta mena d'obres donen la i m p r e s s i ó de corrents
que adés esdevenen profunds i amples, a d é s es fan superficials i estrets.
Una obra d'un gran literat pot mantenir una igualtat de correntia. L'obra del
més gran historiador, com a obra historiogràfica, no pot mantenir-la. I és que
l'obra d'un literat pot dependre exclusivament d'ell, mentre que l'obra d'un
historiador general d e p è n d'ell i d'altres historiadors. Per bastir-la haurà d'acudir a un sens fi de treballs monogràfics, i concedir sovint un c r è d i t a les argumentacions i les conclusions dels monografistes erudits. Solament en aquella
part de la història ( p e r í o d e , institució o figura) en q u è s'hagi especialitzat, p o d r à
bastar-se ell mateix. L'ideal seria que quan un gran historiador sorgeix fos
alhora investigador; que l'historiador general fos al mateix temps historiador
monogràfic; i això no per a un p e r í o d e sinó per a tots, no per a una figura
històrica sinó per a totes. A i x í podria portar a la investigació la mateixa flama
amb q u è il·lumina les seves síntesis. N o creiem que pugui ésser feta una distribució de treball massa delimitada. N o tenim massa fe en allò que un company
nostre anomena « b a s t a i x o s de la investigació», historiadors m í n i m s que en podríem dir, amb la missió d'escorcollar arxius i publicar volums i m é s volums de
d o c u m e n t a c i ó , per tal que damunt d'ella l'historiador p r ò p i a m e n t d i t edifiqui la
seva obra. Reconeixem la utilitat d'aquells treballs, p e r ò creiem que el m à x i m
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Tendiment hi seria solament assolit per l'historiador; i que si aquest historiador
passés damunt de la mateixa d o c u m e n t a c i ó per on ha passat el «bastaix de la
i n v e s t i g a c i ó » , aprofitaria materials que aquest ha menyspreat per creure'ls
inútils.
Desgraciadament l'historiador pot estendre les seves investigacions personals a una part molt limitada de la història. A casa nostra, per exemple, Ferran
Valls-Taberner ha a d r e ç a t principalment les seves investigacions h i s t ò r i q u e s a
esclarir l'embolicada è p o c a comtal; i Rovira i V i r g i l i s'ha especialitzat en altres
è p o q u e s . A i x ò vol d i r que tant l'un com l'altre quan basteixen la història general
del nostre poble depenen g a i r e b é tothora dels monografistes erudits; i això
•vol dir t a m b é que el nombre i la qualitat de les monografies existents sobre
cada q ü e s t i ó històrica es reflectiran fatalment en llurs obres, i que, per
aquest motiu, es trobaran en una situació d'inferioritat respecte als historiadors d'altres p a ï s o s q u i compten amb una bibliografia incomparablement
m é s extensa.
A i x ò és ben observable en aquest volum de la Història d ' E n Rovira. Es pot
dir, d'una manera general, que mirant quines obres són citades, per ell, a peu
de plana, hom p o d r à dir per endavant quina és la valor històrica de la plana.
Quan disposa de materials abundoses i valuosos e l veiem moure's àgilment,
presentar-los i resumir-los amb diafanitat, plantejar netament els problemes,
treient la brossa i l'artifici que els erudits acumulen de vegades entorn de llur
simplicitat. Si t é una o p i n i ó pròpia l'exposa sense petulància. Si no té una opinió formada, exposa exclusivament el parer d'altri. E l l , personalment, calla: no
s'entesta, com alguns, a donar sobre t o t problema històric el seu parer. Sap que
això és lleialment impossible, i s'atén a aquesta lleialtat.
Degut segurament a tot això que acabem d'exposar, hom t é una m.ca la
i m p r e s s i ó , llegint el segon volum de la . H i s t ò r i a » de Rovira i V i r g i l i que
fins [que no entra dins l'ï-poca comtal no es troba veritablement en el seu
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Nosaltres creiem preferible el primer procediment d ' e x p o s i c i ó i per això,
naturalment, ens plauria que fós aquell el que Rovira i V i r g i l i h a g u é s emprat.
Trobem que el nostre estimat company ha donat una excessiva extensió a la
història del reialme visigòtic peninsular, on segueix les vicissituds de la monarquia de Toledo, regnat per regnat, tan si aquelles vicissituds tenen relació amb
la nostra terra com si no en tenen. Això fa que els esdeveniments que s'hi
desenrotllen restin confosos dins el conjunt dc la història del reialme i no
prenguin el relleu que podrien prendre ni destaquin amb la significació de q u è
són susceptibles. Succeeix això, per exemple, amb la revolta de Paulus i amb
la guerra p r o d u ï d a per la successió de Vitiza. En ambdues lluites la nostra
terra i la S e p t i m à n i a es contraposen a la resta del reialme. H i veiem, com en
altres esdeveniments del p e r í o d e visigòtic, una solidaritat de la nostra història
amb la del Migdia de F r a n ç a , i com a certs precedents de fets i problemes
ulteriors. H i ha estat t a m b é remarcada una primera guspira d'esperit d'independència.
E n el capítol de la Catalunya sarraïna podrien ésser fetes algunes consideracions semblants. H i ha apartats on m é s que la història de la nostra terra sotala d o m i n a c i ó s a r r a ï n a és feta la història dc l'Espanya musulmana. Ens referim
a alguns apartats de civilització.
P e r ò en entrar al capítol de la Catalunya comtal aquestes febleses, ben explicables, desapareixen. L'autor es troba amb el conjunt de monografies de
Codera, Serrano Sanz, Valls-Taberner, Cauvet, Coulet, Calmette, Botet i Sisó,
Miret i Sans, Tastu, Monsalvatge, Carreras i Candi, G ò m e z - M o r e n o , Millas-Vallicrosa, e t c , i sobre aquest conjunt embolicat i sovint contradictori, basteix.
els capítols millors, en el nostre concepte, del segon volum de la. seva « H i s t ò ria». Dins el mateix camp de l'època comtal s'obrirà el p r ò x i m volum i , per
notícies que tenim, podem a v a n ç a r que hi serà refet, rectificant moderns i prestigiosos estudis, algun capítol important de la nostra història.
Com en el primer volum cal lloar en el segon la p r e s e n t a c i ó , l'abundor (si
no sempre la nitidesa) dels gravats, i la comoditat dels í n d e x s .
Cal, en fi, fer remarcar el p r o g r é s formidable que representen aquests capítols de la « H i s t ò r i a » de Rovira i V i r g i l i respecte als corresponents de les hist ò r i e s generals de Balaguer, de Bofarull i d'Aulbstia; i felicitar-nos que el nostre
poble pugui avui seguir extensament les vicissituds de la seva història a t r a v é s
de la visió clara i de l'estil p r e c í s del nostre company.

Acabem de dir que el senyor-Valls-'l'aberner ha dedicat principalment els
seus estudis històrics a la nostra è p o c a comtal. T e n í e m una nova prova de l'eficàcia i l'encert amb q u è els realitza en les seves « N o t e s per a la història de la
família comtal de B a r c e l o n a » , aparegudes dins la col·lecció «Recull de d o c u -
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•ments i estudis» (volum 1, fase. HI) que publica l ' A r x i u municipal de B arcclona.
Aquestes notes, dedicades per l'autor a l'eminent paleògraf i historiador
franebs Maurice Prou, són nous materials aportats per a la c o n s t r u c c i ó de l'edilici, ben incomplet encara, de la història dels nostres comtes: carreus que el
propi Valls-Taberner està cridat a aprofitar quan cregui arribada l'hora de bastir
la seva magna monografia sobre tots els comtats catalans.
De vegades aquestes notes no van adreçades sinCi a rectificar errors come« e s per altres historiadors; d'altres, a treure a la llum dades fins ara inconegudes.
Així en la primera nota ens d ó n a la transcripció) paleogràfica d'un diploma
del rei Raül de França en favor d'Oliba, nebot de Guifré el Pilós, ço que l i permet de corregir algunes errades que Paz i Mèlia va cometre en incloure'l dins
•la seva Sèrie de los mas importantes documentos del archivo y biblioteca del Exceleutisimo Sr. Duque de Medinaceli. Ja abans, dins 1'. Anuari de la Societat catalana d h e r à l d i c a . (1916). Valls-Taberner havia identificat aquest Ol.ba amb el
fill del comte Raul. g e r m à de Guifré el Pilós; i havia rectificat així l'error
comesa per Pa. i Mèlia, qui l'assimilava al comte Òliba Cabreta de Besalú. A r a
identifica, d e m é s . Calmicella. propietat confirmada a Ohba pel rei Raul. amb la
p a r r ò q u i a de Sant Feliu de Calmella, cn cl Rosselló.
T a m b é corregeix el senyor Valls en aquestes notes la data de la mort del
•comte Sunyer de Barcelona. Pròsper de Bofarull l'havia volguda fixar el 15 d'octubre del 954- F I nostre amic demostra íaportant i transcriv.nt un d.ploma de la
ni
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Barcelona. V a fer aquest descobriment el docte historiador m e r c è s a la troballa
d'un document truncat entre els pergamins no classificats de l ' A r x i u de la
Corona d ' A r a g ó . Aquest document és no menys que l'escriptura d'esponsaliciatorgada pel comie en favor de la seva muller, i té una triple valor paleogràfica,
històrica i jurídica. L ' e n c a p ç a l a m e n t és escrit en lletra capital rústica, i la resta
en bella lletra minúscula Carolina. Ultra la notícia de l'esponsalici, ens d ó n a el
document noves inconegudes fins ara, sobre cl patrimoni familiar dels primers
comtes hereditaris de Barcelona. T a m b é són útils per al coneixement d'aquest
patrimoni les notes n ú m e r o s 4 i 6, relativa, l'una, a donacions i vendes fetes pel
comte M i r , i l'altra, a la carta dotal de Ramon Berenguer I el V e l l en favor de
ia comtessa Isabel.
Clou el recull una nota sobre el jutjament de Berenguer Ramon I I el Fratricida on la cort del rei de Castella Alfons V I . Algú havia cregut veure en aquesta
intervenció del monarca castellà la prova d'una jurisdicció o superioritat política dels sobirans de Castella damunt de la nostra terra. « U n a qüestió tan greu
— escriu Valls-Taberner a p r o p ò s i t d'aquesta insinuació — com l'acusació criminal dels nobles catalans contra el seu p r í n c e p no podia bonament ésser tramitada en els tribunals de la nostra terra, de la qual el Fratricida era el superior
senyor; per això la causa havia d'ésser portada a una alta cort judicial exterior,
que, en aquest cas, fou la de Castella. Prop d'un segle m é s tard, en 1 1 / 6 , fou la
cort del rei de Navarra l'escollida per al duel judicial, mitjançant el qual Robert
de Tarragona, suspecte de l'assassinat de l'arquebisbe l l u c dp Cervelló i perseguit per tal causa pel rei Alfons I , havia, si de cas, de demostrar la seva inculpabilitat.»
*

•

•

L ' l i de novembre prop-passat s'escaigué a ésser el centenari de la mort de
Fèlix A m a t de Palou, doctor de la Universitat de Gandia, c a t e d r à t i c del Seminari de Barcelona, bibliotecari de la Biblioteca Pública, magistral de Tarragona,
membre de la «Real A c a d è m i a de Buenas L e t r a s » , visitador regi de la Reial
Casa i Colegiata de Roncesvalls, abat del Reial Siti de Sant Ildefons, arquebisbe
iu partibus de Palmira, confessor de Carles I V , bisbe d'Osma, etc.
Sabadell, la seva ciutat natal, ha commemorat aquest centenari. Per iniciativa del « C e n t r e Català» una làpida ha estat col·locada en el saló de sessions
de l'Ajuntament. En l'acte de col·locació fou llegida la biografia que de Fèlix
Amat va fer Manuel Ribot i Serra. E l D i a r i de Sabadell ha dedicat un n ú m e r o
a exalçar la m e m ò r i a de l'homenatjat. També a Tarragona ha estat recordada la
figura del qui fou canonge magistral d'aquella Seu, i és digne d'esment un article de Mossèn S a n ç Capdevila dins el diari L a Cnte.
I és que la figura de l'arquebisbe de Palmira té certament, alguns aspectes,
interessants. És interessant l'home públic qui visqué en un p e r í o d e d'agitació
profunda, com és el de la Revolució francesa i de les guerres n a p o l e ò n i q u e s .
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Llavors de la guerra g r a n intervingué molt activament en la p r e p a r a c i ó de la
resistència als e x è r c i t s francesos. Fou nomenat vocal de la Junta de Sometents.
Assistí, diputat per l'Ajuntament t a r r a g o n í , a la Junta general de Catalunya
celebrada a Barcelona (any 1794)- ^a Junta l i e n c o m a n à la formació del pla
general per a l'alçament dels t e r ç o s de miquelets catalans, el projecte d'armament de tot Catalunya, i d'altres missions delicades i difícils. Llavors de la
invasió n a p o l e ò n i c a era a Madrid, i , malgrat la seva fidelitat al règim b o r b ò n i c ,
fou titllat d'afrancesat. Elevat Ferran V I I al tron, l'arquebisbe A m a t es retirà
a Catalunya. Passà els dos darrers anys a Barcelona, en un piset prop de Santa
Maria de la Mar. Morí el dia I I de novembre del 1824.
U n altre aspecte interessant de l'activitat de Fèlix A m a t , és la de polemista
religiós. Dins les controvèrsies del seu temps ocupà un lloc prou important
p e r q u è no pugui ésser negligit en la història de les lluites religioses a Espanya.
M e n è n d e z Pelayo l i va destinar alguns paràgrafs en Los heterodoxos espaiioles
Remarca la seva m a n c a n ç a de novetat i d'esperit propi. Parlant de la seva
i m p u g n a c i ó a l'obra de Spedalieri sobre els drets de l'home i el contracte social, escriu: * E r r ó casi s i m p r e lospmtos de ataque; cnipeüaao en no recónocer
que en caso alguno penda de la libre voluntad de los asociados el conferir en un
modo 0 en otro la autoridad suprenia, coma s i el origen dwino de ésta, absolutaitiente considerada, el « non est enim potestas nisi a Deo », coulradijera en algun
tuodo a la profunda sentencia de nuestros antiguos teólogos: *nou quod rcspublica
non creaverit reges, sed quod idfecerit ••dwinitus" e r u d i t a . »
Aquestes .obres de controvèrsia l i produïren molt serioses contrarietats, perq u è caigué m é s d'una vegada en el gal licanisme.
Es dedicà t a m b é als estudis històrics (els dotze volums de la seva H i s t ò r i a
Eclesiàstica obtingueren un gran èxit), filològics (publicà un Diccionari catalàcastellà-llatí) i e c o n ò m i c s (les seves memòries sobre aquests temes ens el mostren com un precursor de les doctrines proteccionistes.)
El seu nebot Fèlix Torres Amat ens en deixà una extensa biografia.
FEKRAN S O L D E V I L A

I / A H

L e s exposicions d'aquesta temporada
Potser no es trobaria una terra com Catalunya eminentment industrial i
l - . . - en
„ „ P\
e n uAm e r a c•i ó de
comercial, i a hora tan activa
ei conreu
conrc de les arts. l-a sola T
.
t ..v/
lloc a Barcelona durant aquests dos primers
les exposicions que nan tingui
1
m
l
locarà
mesos de la temporada, ens col locar- en situació p a n o r à m i c a per captenir-nos
(0
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d'aquesta rara vitalitat artística. Veiem, doncs, encara que nomds sigui per
curiositat i a manera d'inventari.
A les galeries Dalmau, una exposició de pintura joveníssima d'avançada,
que no constituïa cap determinada agrupació. Després vingué l'exposició de les
teles sempre nombroses de Teresa Romero. Aquesta exposició féu lloc a la
retrospectiva Joan Brull, la qual deixà el lloc a la de l'alemany Kurt Leyde. A
l'hora que aquesta exposició s'obria a la sala gran de les susdites galeries, en
les dues sales xiques es feien veure les pintures antigues i modernes a subhastar, presentades per Pere Reig, i la magnífica exposició de tapissos i catifes de
Tomàs Aymat.
Saló Parés: E x p o s i c i ó F . Kló,'de pintura a l'oli; darrera aquesta, la d'olis i
dibuixos d'Anton Farré,
Galeries Laietanes: Exposició retrospectiva de l'obra pictòrica de l'artista
suís F . Ravel. Altra exposició de pintura antiga organitzada pel precitat senyor
Reig. Exposició d'olis, aquarel·les i dibuixos de l'escenògraf Olaguer Junyent.
Debut del grup « Conreadors de |les Arts». Exposició de retrats a l'oli i al llapiç
de color, del debutant Martí Gras. Exposició de paisatges | i retrats a l'oli, de
Marian Llavanera.
Sala de l'antiquari Maimedé: Exposició de gravats al boix, obra de I artista
muniquès Roger Buck. E n cloure's aquesta exposició se n'obre una altra d'art
extremoriental.
Llibreria Catalònia: Exposició de reproduccions en color per procediments
moderns. Cinc obres de Renoir, Dérain, Van Gogh, Matisse i Picasso. Després
de quinze dies de vaga, aquesta bella saleta d'exposicions s'engalana amb les
aiguaforts de Xavier N o g u é s .
Galeria Fotogràfica Antonietti: Exposició d'olis dels artistes F . Camps,
Antoni Roca i Ramon Soler.
Galeria d'art E l C a m a r i l : Exposició dels alemanys Jordi Liebhart, pintor, i
Carles Boessenecker, escultor. Immediatament a la clausura d'aquesta, s'obre
l'exposició de dibuixos de J . Canyelles, i després la de V. Padilla.
E n els salons d ' E l Siglo, exposició de pintura i escultura de I. Pla.
No estem ben segurs encara d'haver completat la relació de les exposicions
que s'han succeït a Barcelona durant l'octubre i novembre ara escolats. E n s
sembla haver inadvertit algunes exposicions de debutants o dilettanti que s'escaigueren al començament del mes d'octubre.
Fora de Barcelona, a Sabadell, a Girona i en altres ciutats han estat obertes,
segons tenim entès, algunes notables exposicions de pintura i dibuix.
D'aquest conjunt, gairebé tot ell de.bona qualitat, en sobressurten les exposicions Canyelles, Aymat, Padilla i la retrospectiva Joan Brull.
E l s dibuixos de Canyelles es fan estimar com obres de gran contingut,
valors sòlides de l'art modern, on la influència del bo i millor de l'art francès
del nostre temps es deixa sentir de la m é s feliç manera.
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Aymat, que des de les seves primeres obres es demostrà prometedor, ha
complert amb escreix aquelles promeses. L'exposició que ara farà dos anys
obrí, en companyia de Francesc Galí, a les Galeries Laietanes, ens deixà a tots
encisats. L a d'enguany a cS E n Dalmau ens ha deixat meravellats. De vegades
l'Kscbptic s'atura davant d'aquests tapissos i catifes — perquí- no pot per menys,
perquè són tanmateix prou bells per fer deturar a tothom —, i aleshores diu
amb amargor: «Ja poden fer, ja, que el que és amb els orientals no hi podran
pas competir». Certament, les catifes orientals són tan belles i perfectes com
perfectes i bells són els tapissos dels Gobelins i d'Aubusson — i les catifes de
la Savonnerie i tot, si voleu — . Però jo diria de totes passades que els tapissos
i catifes de T o m à s Aymat són tan perfectes com això i com les catifes de l'Àsia
Central i de la Xina, com la tapisseria dels incomptables tallers i tallerets
moderns escampats per França i altres terres de l'Europa central; són, p*r torna,
més bells: més rics de color, més idonis amb la funció que els pertoca, això és:
de mostra més vaga i indecisa, menys insistent, més reposadora, m é s suggestiva, de més lliírga contemplació, més plena d'imprevist.
L a pintura de Padilla ha fet uns progressos magnífics. A i x ò ja es veia venir
d'uns quants anys ençà; però ara, en l'exposició del Camaril, hi havem vist
florir tantes virtuts de bon pintor, que de bon grat el posaríem en primer rengle
entre els nostres pintors si de cas calgués posar-l'hi, si ja ell no s'hi posés tot
sol: afinament i enriquiment del color, gran tacte i amplitud en la composició,
dibuix sòlid, decidit i fermíssim; aquestes condicions posades al servei del que
en podríem dir qualitativisme material, això és, profunda i atapeïda dicció de
les qualitats, gran estil i passió de pinloràs.
La retrospectiva Brull ens ha girat la vida com una mitja i ens ha fet reviure
un temps passat, un moment de la nostra evolució pictòrica que sempre farà bo
de revisar: l'bpoca del modernisme o idealisme pictòric; aquell idealisme literaturesc que ens pervenia del prerrafaelisme anglès i del decorativisme francès de
la fi de segle. Verament, hom podia concloure que aquell idealisme era una
magra cosa, i on mans de Brull una magra i falsa cosa. L a retrospectiva Brull,
força incompleta, ens ha refermat en la idea que teníem del seu ingènit realisme: en efecte, Brull ens ha semblat, ara més que mai, un realista esgarriat per
la literatura, per la moda o qui sap per què. E l s seus dibuixos tenen la densitat
i la rica Ilordor dels del seu mestre Simó Gómez; i les seves millors pintures són bones perquè són realistes i deixen d'ésser-ho pel que contenen
d'idealisme.
En morir tan jove, aquell pintor perdé l'ocasió, que no hauria pas trigat
gaire a'presentar-se, de retrobar el seu camí de Damasc.
Després d'aquestes quatre exposicions caldrà també no passar per alt la dels
tres pintors. Camps, Roca i Soler a la Galeria Antonietti, en la qual, al costat de
dibuixos insignificants, hom trobava paisatges de petit tamany que brunzien,
però de vida i de fretura contingudes, com gestació massa r à ^ d a d'obres de
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gran dimensió i dc més empenta. També cal esmentar ei brillant debut del
grup que es fa anomenar, només: «Conreadors de les A r t s » , i, per fi, els notoris
enrobustiment i depuració de la pintura de Marian Llavanera.
JOAN

SACS

Ei.s TRESCENTISTES CATALANS. — A l'inventari de pintura trcscentista catalana
que en números anteriors donàvem, en ocasió de comentar el llibre de Mossbn
Gudiol i de Sanpere i Miquel, caldria afegir-hi potser el magnífic políptic de
Belchite i sobretot el famós tríptic de forma d'armari mudèixar, el qual, procedent del monestir de Piedra, posseeix des de fa anys la Reial Acadèmia tle la
Història, de Madrid. Aquesta pintura és notòriament obra del taller dels Serra,
d'un dels millors mestres d'aquest taller. L'emmarcament mudbixar sembla una
afegidura o readaptació. Probablement a l'origen aquesta pintura formava retaule i no pas tríptic. — J . S.

Les Lletres
Bis poetes
«ELEGIA»,

D E JOSEP MARIA

LÒPEZ-PICÓ.—Josep

Maria

l.òpez-Picó

és

un

poeta obscur. Sembla que, a poc a poc, tothom, llevat potser del senyor lisclasans, hi convé. D'on neix, però, la seva obscuritat? Aquest és el terrible problema. Manuel de Montoliu ha provat de resoldre'l en alguns articles, mitjançant una interpretació de l'últim llibre lòpez-piconià.
L'últim llibre de J . M. Lòpez-Picó es diu « E l e g i a » . Ja no és sols l'espectacle
el que dicta el cant al poeta. A r a és aquest qui, neguitós « cerca de l'espectacle la sentida de les dolors.» IIo mesura tot a través d'una humanitat sofrent. E l
jo, mesura de totes les coses, és el principi de la lírica turmentada de J . M. Lòpez-Picó. E l seu j o és «l'home corporal, contradictori» joguina vincladissa en
els oratges del propi esperit.
Aquests oratges són els que, sol en «la discreta coma des d'on veiem l'estesa
del s e m b r a t » , guaita Lòpez-Picó, espectador de la seva pròpia vida. E l s versos
del llibre són incoherents, obscurs, turmentats, com desigs que no gosen formular-se i penediments que no es pronuncien. És endebades que el poeta canti
l'elegia en un moment de pau. E l trasbals, el gust inefable de la vida esqueixaran els seus versos. E l cant es mou com una flama vacil·lant atiada pel delit
inútil. «Mal de fugir, mal de tornar; recança — l'haver fugit i haver tornat.»
lleu's ací l'eixorca febre que consum l'home contradictori, pastat en fang.
No hi ha entre nosaltres, certament, cap poeta capaç com Lòpez-Picó de
plantejar en un poema aquesta tragèdia insoluble. L a vesteix amb un frenesí
d'imatges. No hi ha cap cervell a Catalunya d'una riquesa d'imatgeria semblant.
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Llegiu, en « E l e g i a » , ací i allà: «la pluja sembla el càstig del d e s i g » , «un bri
d'ombra d'arbre fan les p e n e s » , «una imatge que raüla el pensament com un
l l a m p e c , i tantes i tantes altres suggestions colpidores. Llegiu aquells admirables versos de la pàgina 40 d ' « E l e g i a » ;
L'home diu, i sembla trist,
però només és que cerca
la melangia dels cims,
oh. Déu, que és la teva absència
com la boirina dels rius
el pensament de la terra...
Quin poeta és capaç, a Catalunya, de crear un doll d'imatges tan gran?
« E l e g i a , és una confessió d'intel·lectual ofegada per l'abundor madura de
les imatges. És un llibre obscur, no cal negar-ho. Però el romanç que c o m e n ç a
. V i d e s al costat del riu...» i els estrams que comencen «Els quatre vents, i una
vela a combatre'ls», bastarien a posar Lòpe.-Picó en els cims més alts de la
lírica. L'obscuritat del nostre poeta és com la d un cel gns . pensat.u .l·lummat
f
...
nue us glacen l'ànima de tant com us descobreisovint de llampecs eslereidors que us g »
xen les seves profunditats.
/..oE S MORES»,
„r,«v*»
DB jIOSKI'
MARIA DE SAGAKRA.
«CANTONS
DE TOTES L
I>B
"
.
, . —.

E •l poeta. Joj

sep Maria de Sagarra ha fet coincidir aquest ll.bre amb el desè an.versan de
l'aparició del seu «Primer llibre de poemes», l-a deu anys justos que autor
« 1 llorer,
llnrer en la K
eracia de la natura,. en el redós
d í - « Chora» canU sola 1la rosa_ 1; el
.
.
rò e| eest adés coratjós, adés deprimit del
tèrbol o sota el cel desolat. Ara, pero, ei g
j
1
x ^ , , 0 enviant E n e llibre que acaba d aparèixer, la lira
poeta es posa una màscara canviaiu.
*
u «*. J u• 1 •
,
,
,
. T^nrlresa amanjor, passió, beatitud, himne 1 elegia
vibra amb tots els accents. Tendresa, amaig t ?
.... .
• .
r
, . diver8 i canviant un títol jusUssim: «Cançons
juguen diversament, i UlgB ei ieix
de totes les hores ».
més enllà del bé . del
^
Sembla ta ment que el poeta hagi yeigu*
. ,
. iiptra en aquest llibre, el consell que fa de
Saearra ha seeu t al peu de la lletra, en - M
.
n
K
e . , v
^nrons- «passa cantant.» E s un lema ronsardia,
tornada d'una de les noves cançons.
p^ j j i ^ r e qUe acaba d aparèixer
molt apol·lini. Gairebé totes es ^ ç o * »
^
^
^ ^
*
són comentans fugitius, espurnes v
g
m
llibre el que la majona de poetes an
P
^ ^ ^
^
ens referim ja a les provatures ^
' * de posició sentimental. Si el poeta
hores^ nombroses i arr.scades ans al a-w
p^
^
Sagarra enfila nous viaranys és
propis poemes la distància que

de ^

a

^

«Stances».
0i ^nmonc del seu llibre (encara que després no
E l poeta Sagarra ^
f ™ ™ " '
vol Cercar en el fons del seu reialme
ha estat gaire fidel a la d ^ " *
^
'ntern * alguna veu de ressonància pura
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Aquesta recerca hauria col·locat el poeta Sagarra en el camp de la lírica estricta. Hi ha en «Cançons ae totes les hores» provatures de forma; algunes
ben sortoses, d'altres no tant, d'altres gens. Assenyalem entre les primeres la
«Cançó de desvagats», on conviuen amb una gràcia forta el vers de sis, vuit,
onze i tres síl·labes. E n canvi no vacil·laríem gens a posar entre les últimes la
«Cançó de la t e m p e s t a t » , en la qual, ultra el cansanci de l'onomatopeia, hom hi
sent el mal gust^de mots com «desguitarrat» i «descordat», útils per a l'argot
quotidià, però absolutament bandejables en poesia.
lis curiós de trobar en les «Cançons de totes les hores» influencies més
accentuades que en cap altre llibre de Sagarra. L a influència de Carner no pot
ésser més visible, i no dubtem que cap crític imparcial no oblidarà d'assenyalar-la. L a «Cançó nocturna», la «Cançó de capvespre» i la «Cançó del cel estrellat», sobretot la segona, corren dintre l'òrbita vastíssima de Carner. É s ben
cert, per això, que, qui pot allunyar-se d'aquesta òrbita fatal, avui, a Catalunya,
« n fer cançons no massa denses?
La mobilitat de les provatures, la marca del to d'altri, fan del llibre nou de
Sagarra, paradoxalment, un llibre d'adolescent, fins a cert punt. Mirarem d'esbrinar-ho, assenyalant tot el que hi ha de continuïtat i de maduresa en les
«Cançons de totes les hores».
E n primer lloc, les « S e t balades». Si deixem de banda la «lialada del caminant», forta, aspra, acolorida intensament, però situada massa a prop de les
«Cançons de taverna» , les altres sis balades ens mostren un admirable aspecte
nou de la poesia de J . M. Sagarra. L a força descriptiva, la saba d'imatges, la
simplicitat popular treballada, virtuts antigues del poeta, es velen ara amb una
terenyina de llegenda i es lliguen amb fils d'emoció. L a «Balada de les estrelles» llisca en un romanç impecable que recull l'opulhncia plàstica de la imatgeria. L a «Balada de l'amor perdut» és melangiosa i boirosa, com una llegenda
del Nord. L a «Balada de les tres nits», cínica, ens mostra el poeta dominant el
vers de sis síl·labes que passa com un corriol fressat sobre l'abisme del ripi. L a
«Balada dol collaret», dibuixada en una romàntica vaguetat, us recorda, per
contrast, la breu llegenda del romaní de Mossèn Costa i Llobera. L a «Balada
dels tres fadrins» sembla una escena de drama del propi Sagarra, però sense
xerroteig inútil. I, finalment, la «Balada de Maria Teresa» fa estremir d'emoció.
E l misteri és dit en paraules tendres i tremoloses, amb aquell to nobilíssim que
dóna Sagarra als seus poemes quan s'allibera de l'obsessió realista.
Les «Set balades» són en l'obra de Sagarra, evidentment, un guany. E l
gènere té precedents esbalaïdors, és cert, però no pas a casa nostra. I les balades de Sagarra són un prodigi de frescor i de tendresa.
No endebades, però, les cançons del nou llibre són «Cançons de totes les
hores». Immediatament després de les balades, el poeta us ofereix les «Cançons de les hores tèrboles». Potser el títol és excessiu. Obra la marxa una
«•Cançó de desvagats». Recorda, pel fons, la famosa cançó de Béranger «Les
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b o h é m i e n s » ; la forma, a estones, fa somriure. Imagineu-vos Sagarra escrivint:
« S o m uns perduts que riem i fem olla.»
Dintre aquest grup de cançons n'hi ha, però, algunes de meravellosament
reeixides. Així la «Cançó de la viu-viu», «Cançó de les mudances», «Cançó de
la Francisqueta» i «Cançó del marduix». Les més delicades perles del cançoner
satíric valencià, les m é s enginyoses «letrillas» de Gòngora poden servir de referència a aquestes produccions del nostre poeta. Hi ha, també, aquí l'accent de
Bérangcr, però amb quina finor tan esmolada! Aquestes «Cançons de les hores
tèrboles» són, en fi, una superació de les «Cançons de taverna». L a «Cançó de
males llengües» i la «Cançó del pobre marit» marquen, indubtablement, el pont
de transició.
I, finalment, què significa en el nou llibre de Sagarra el poema titulat «El
retorn»? Poesia amb tesi, malament. Com «La intrusa», com «Soledat del cor».
E n aquestes dues últimes poesies es reflecteix un estat d'ànima malaltís. E I
cor, negat en la tristesa, resisteix a sortir-ne. L i plauen la soledat i el silenci. Ni
un gest per moure's ni un record torbador. lin canvi, en «El retorn» el poeta,
decididament optimista, canta la palinòdia al paisatge. E l cant és llarg, més de
doscents versos. I les paraules posades en boca de Sebastià, qui paga, resignat,
la culpa d'haver estat infidel a la terra. L a contemplació de la terra és, però, el
seu bàlsam guaridor. Sebastià, que «no gosa treure els ulls del paisatge»—frase
que traeix tota la intenció del poeta — veu en la corba de les muntanyes i en
els pàmpols de les vinyes el signe d'immortalitat. Tot passa, només això és
etern, exclama. Leopardi hauria dit tot el contrari amb menys mots, però justos i durs i brillants com l'acer. La seva «Sera del di di festa» ens ho fa creure.
Fet i fet, de tots els versos amb tesi que tanca el llibre de Sagarra, ens plau
més que cap altre la «Cançó de la rella» on la tornada canviant, però implacable, expressa amb fermesa el pensament i el vesteix amb una simple beutat.
«Cançons de totes les hores» és, doncs, un llibre contradictori, potser m é s
que contradictori, divers. Josep Maria de Sagarra hi papelloneja àgilment. E l s
moments de lleugeresa i els de maduresa es toquen en el llibre. I encara, al cap
de deu anys, el «Primer llibre de poemes», que no és, de segur, el més ric de
matisos ni el m é s expert, ens apareix com el més consistent dels llibres de Josep Maria de Sagarra.
TOMÀS

GARCÉS

Bis prosistes
«FACÈCIES», Dl T . ROIG I LLOP. — T . Roig i Llop sembla que hagi anat pels
ui
—f« Dencu:»
honcits aue
vila nostra
pobles cercant aquests
ijuc hi ha per
. . .befa en
. . cada
.
, , — la
mateixa Barcelona té. p e r a això, categoria de v . l a - . hag, copsat fredament,
objectivament, llur psicologia. U retina de Roig i Llop n ha sabut retenir tots
els gestos i el seu art ha sabut fer-los rev.ure plàsticament a les pàgines del
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llibre. Les seves oïdes, però, no han recollit llurs paraules, i si sabem com
són, com viuen i com es mouen aquests beneits, rarament sabem com parlen,
lïn canvi l'autor empra alguna que altra vegada un lèxic que millor que a la
seva ploma, estaria als llavis dels seus protagonistes.
Roig i Llop estudia el personatge fonamentalment i, al seu voltant, hi fa
reviure tot el poble i evoca el seu ambient. Però no en tots els contes, és clar,
reïx de la mateixa manera. E n alguns, com l'intitulat « E n Llagosta», l'ambient
<?s un vertader encert. Veiem la vila amb la seva quietud ensopida, on uns
americanos procuren divertir-se i on el sol home que té fantasies capaces d'entretenir-los o de fer-los riure, és E n Llagosta, un alcohòlic mig faltat, mig coquí.
E s vesteix amb les deixalles dels americanos i fa més goig que no pas ells; pren
part en tots llurs tiberis, i menja, i beu, i es diverteix més que tots els altres.
E l desenllaç, però, no ens plau gaire. És ràpid i sobtat, però no lògic i sorprenent.
Sembla tenir de vegades Roig i Llop una pruïja de dar a les seves narracions un acabament tràgic, degut potser al desig de deixar-les ben acabades,
ben arrodonides. Quadros com « E n Llagosta», però, no en necessiten d'acabament, puix que m é s que veritables contes, són trossos de vida que l'autor pol
agafar quan vol i deixar quan li convingui.
Pitjor acabat que «En Llagosta» està encara «El camàlic». Havíem llegit el
conte en una revista, i ja aleshores no ens havia agradat molt. E l mateix li
degué pasar a l'autor, perquè en acollir-lo al llibre n'ha esmenat el final, que
sembla voler salvar amb una imatge de valoració estètica a la manera de Hanvllle. Però aquesta imatge, entre la prosa per cert gens brillant de Roig i Llop
• — i no ho diem pejorativament — no s'hi diu gaire.
Potser aquest conte ens agrada també menys que els altres, perquè l'anècdota se'ns presenta més nua i m é s crua. Roig i Llop, que ha sabut voltar d'un
ambient molt encertat els contes rurals, en escriure aquest d'ambient barceloní
ha oblidat la seva traça. Qui sap si això no es deu al fet que els escenaris m é s
pròxims són els més difícils d'evocar. E l poeta necessita, potser, que entre la
realitat i ell s'interposi, boirosament, el tel del record. Aquest podria ésser un
dels motius que, tenint la literatura catalana tan bones novel·les d'escenaris
rurals tan ben reeixits, en tingui tan poques amb escenaris barcelonins que
que valguin la pena.
E l títol del llibre — Facècies — sembla prometre unes pàgines desinvoltes, frívoles i alegres. Però sí, sí! Aquest títol no és altra cosa sinó una mala
facècia que juga l'autor als seus lectors. E n el fons, no en són poc d'amargues
les facècies de Roig i Llop! Tota la humanitat que es belluga sola la seva ploma,
és una humanitat deshumanitzada, cruel i grollera, carnal i estúpida. Moll m é s
observador, moll m é s psicòleg que no pas poeta, Roig i Llop ens conta els
«casos» que ha vist sense curar d'encendre-hi mai una espurna de passió que
ennobleixi el seu món. Potser les viles que ens evoca són realment tal i com
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«II ens les pinta; potser l'amor i la pietat no hi passen mai; potser solament hi
ha crueltat i gasiveria, gestos de befa i d'esquitllament; potser, com pensa Gori
Terrisser — un dels personatges més ben acabats del llibre —, s'ha de fer sempre comèdia i riure's dels altres perquè no siguin ells qui, adonant-se de les
nostres inquietuds, de les nostres melangies, es riguin de nosaltres. L e s úniques
mostres de tendresa, de bonesa, de generositat en aquestes viles de Roig i Llop,
les donen els curts de gambals. Podem arribar a la dolor de creure que el poble
els befa sempre per això, que per això, per massa bons, els juga facècies tan
despietades. 1 Roig i Llop les contempla fredament, objectivament, sense barrejar-s'hi, com si a la seva ànima rebrostés un tany de la impassibilitat de Cervantes envers el seu heroi.
E n cEixalament» i en «Gori Terrisser» é s on es palesa la gràcia en contar
de Roig i Llop. S ó n les seves narracions més ben estructurades, les més densament psicològiques i les que ofereixen un interès més novel·lesc. Aquestes dues
narracions s ó n les dues narracions d'aquest autor on la intensitat tràgica i el
desgavell humorístic es mesclen més ponderadament. S ó n els millors fruits que
ha donat la influència de Hertrana.
Prudenci Bertrana deu haver estat, literàriament parlant, el primer mestre
de Roig i Llop; la seva primera suggestió literària. A i x ò no ho assenyalem com
una mancança d'originalitat. E l que Bertrana li hagi fet decantar l'esperit envers
un gènere determinat, no vol dir que Roig i Llop rastregi arguments dintre els
llibres de Bertrana. L'autor de F a à c i e s té la vista prou clara per trobar «casos»
a la vida i prou enginy per inventar-los.
Aquest llibre té una afegidura o una segona part que s'aparta moll de la primera. E s una mostra distinta i m é s original del temperament humorístic del seu
autor. Si les primeres facècies són facècies de camperols, d'aiguardent i de
taverna, aquestes en són de ciutat. L'autor prova, amb molta traça, d'humanitzar els éssers inanimats - el barret de palla, l'estilogràfica, un cabell - i fer-los
contar llurs vides, llurs sensacions.
E n aquestes històries la ironia de Roig i Llop es fa encara m é s aguda,
més punyent. E l lèxic se li ennobleix, i se li encomana l'elegància d'expressió
de Soldevila.;
Són, però, narracions més pròpies que de les pàgines atapeïdes d'un llibre,
de les pàgines voladores d'un magazine o d'una revista il·lustrada. Són narracions que reclamen a crits el dibuixos de l'Apa.
«JOAN BRULL», DB JOAN SACS. -

Joan Sacs é s un gran animador de la Bar-

celona del vuitcents. Amb un estil eminentment pictòric, dóna vida i color a les
coses que descriu.
La seva prosa é s sempre la més barcelonina de totes. Defugint tot academicisme, sense por a la grolleria verbal, Joan Sacs recull les d.tes . els termes de
carrer que li semblen vius i plàstics i els dóna categoria literària.
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E n el petit fascicle que ara al·ludim, la seva ploma sembla no tenir prou
espai per moure's. E s , però, com un tast, com una mostra del que pot fer i ha
fet en obres del mateix gènere, però de més amplada.
«VISIONS

U'ORIENT»,

DE FRANCESC

CAMBÓ. — No sé si é s un fet racial l'atrac-

ció que l'Orient té per Francesc Cambó. Almenys, l'epopeia catalana evocada
per la Crònica de Muntaner el deu haver emmirallat. L'estil de Cambó no està,
però, gens influït per la literatura oriental. És un ben acomplert estil d'home d'Occident que escriu vestit d'un jaqué correcte. I é s que el geni racial de Cambó
l'empeny més a influir que a deixar-se influir, més a dominar que a sotmetre's.
No cal dir que «Visions d'Orient - é s molt més interessant, àdhuc des del
punt de vista purament literari, que molts llibres de versets i d'acurades prosetes catalanes que a voltes detenen la nostra atenció, però que si els espremem una mica no tardem a adonar-nos que no tenen suc ni bruc. «Visions
d'Orient» és, però, més que el llibre d'un literat, el llibre d'un periodista inquiet
i rodamón, un llibre dens, ple d'idees, de reflexions i de fets estrictes, sense
cap esfïlagarsament retòric. E l seu estil, tanmateix, é s massa d'orador. Avesat
als discursos, l'il·lustre líder de la l-liga no ha curat d'estalviar-nos les repeticions cercades com efecte estilístic, les ràpides enumeracions que, si a un auditori el suggestionen, poden fatigar un lector. U n artista de proses novel·lístiques aconsegueix presentar un quadro donant-li perspectiva, posant cada cosa
al seu lloc, fent que entre mig circuli l'aire, i fent resaltar els primers termes
sobre el fons. L a prosa d'un orador fa, en canvi, que totes les coses llisquin
davant dels nostres ulls en un mateix pla, sense relleus ni perspectives.
T é el llibre de Cambó «visions» força interessants i fins emotives i tot.
L a fugida dels grecs de l'Àsia menor i la destrucció d'Esmirna, o l'abrandament de la ciutat d'ilironda pels grecs mateixos, abans d'abandonar-la, són
senzillament impressionants. E l s dos capítols dedicats a Constantinoble, en
plena bullida cosmopolita, són una de les pàgines m é s literàries de Camhó.
Són un dels moments en què la seva prosa g a i r e b é sempre freda, té un batec,
un entusiasme més pròxim al lirisme. L a seva paraula, una mica grisenca, agafa
un lleu enlluernament oriental, en reflectir l'esplendor corromput de la metròpoli comercial del Bòsfor.
Altres capítols, com l'intitulat «Les contradiccions aparents del nacionalisme turc», són una magnífica visió de la psicologia dels pobles. E n «Els problemes e c o n ò m i c s de la Nova Turquia» hi ha un paral·lel entre el que pot esdevenir als turcs per culpa de la total emigració dels grecs i armenis, i el que
esdevingué a l'Espanya dels segles xv i xvi per l'exiliament dels jueus i moriscos. Cambó no oblida mai que ha estat ministre d'Espanya, i això dóna un interès do clandestinitat al llibre i fa que hom hi cerqui, no sempre amb l'èxit
volgut, al·lusions a les coses que avui dia no poden dir-se en alta veu.
Tampoc no oblida mai el senyor Cambó que é s el cap d'un important partit
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polílic, i agafa un to massa personal, un to d'home que té segur l'aplaudiment
de l'auditori. I això, naturalment, no plau massa als esperits rebels.
Llibres com aquest, on la vida actual batega fortament, fan de la nostra
literatura una cosa que va a l'hora al costat de les altres literatures europees.
Ens sembla, a mét a més, que comencem a tenir un públic prou preparat i
prou comprensiu i prou àvid per rebre com es mereix un llibre així. Llàstima
que no tinguem Editorials ben obertes, ben esbatanades a totes les tendències,
a tots els vents de l'esperit, majorment quan en obres d'aquesta mena no és
de témer gaire la competència castellana. A l costat del llibre de Caníbó, una
mica sec i esquemàtic, escrit amb la lògica inexorable del dos i dos fan quatre,
quin altre llibre hauria pogut escriure sobre el feixisme, per exemple, Josep
Pla, a voltes tan rampellut i arbitrari, i sempre tan sensual i dionisíac, tan vital
i dinàmic...
DOMÈNEC ( i U A N S É

El

Tçalre

"Fidelitat", de Josep M . de Sagarra. - "Nines i Ninots",
de Manuel Folch i Torres
Ben poca feina han tingut els crítics a despatxar els autors castellans que
han estrenat en els nostres teatres, durant el finit mes de novembre. KIs fracaesos contundents i els èxits mitjans, bastant artificials, de les obres dramàtiques i còmiques jugades per les companyies forasteres, han permès una relat.va
mhibiciò als cronistes encarregats de registrar, a diari, els esdeven.menls escènies barcelonins. Bl més significatiu i, en certa manera consolador, és la persistència amb què el públic del Teatre Barcelona ha refusat les astracanades de
Munoz-Seca i algun deixeble seu. De les sarsueles, no cal pariar-ne; totes són un
èxit. Agafes un imbècil, una noia sentimental, un jove gosat, una sogra ndícula,
un pare repatani, una comparseria de dansaires amb bon femellam, ho combines de qualsevulla forma, estalviant el sentit comú, cerques un mús.c que remeni la melodia amb agilitat malabarística, i no hi pensis més. L a clac, el tenor,
la tiple, l'escenògraf i el sastre s'encarregaran del que manqui per arribar a port
triomfalment.
. . .
No obstant, en la sarsuela s'inicia un retorn al class.c.sme espanyol del
temps dTT/ anillo de hierro, i és exemple d'això aquest Kny Blas que ha perourat força dies en la cartellera de Novetats.
Una altra cosa que també cal remarcar és que hem tingut estrenes pròp.es;
.vull, i dir
.. que no ens venien passades
c o a r l f per
oer la
» duana de Madrid, i s ha demostrat
,?
f
.
.
•
„,e
i
altres
pèneres
que podíem fabricar sainets i altres ^ e i ' " " lírics amb la mateixa traça que un
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.
. s avenen a
garantia d haver estat
altre.
Les
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a admetre
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un èxit a la cort, i àdhuc fan constar, com un mèrit, que es tracta d'un estreno
en Espaha. Tanmateix sembla que el nostre provincianisme, en aquest ram, està
a punt de desaparèixer.
Nosaltres tenim poca simpatia a la sarsuela. No é s carn ni peix. E l músic o
el literat predominen a estones; aquestes alternatives refreden els entusiasmes,
i ni l'un s'hi encaparra ni l'altre tampoc.
Generalment, una sarsuela és un ménage a trois. Entre el literat i el músic
s'introdueix el poeta o, almenys, el versificador, i manca sempre la unitat de
pensament i la temença a la responsabilitat única. Per això ningú no s'atrevirà
a dir que vagi a sentir música, ni a escoltar poesia, ni a fruir de la prosa, en
anar a veure sarsuela, i per això també les nostres consideracions anteriors són
a base d'un optimisme purament mercantil.

* * *
On cal fixar la nostra atenció és en el Teatre Català (Romea), primerament
per un deure patriòtic i, segonament, pel veritable significat que té qualsevulla
temptativa pervinguda de personalitats indiscutibles dintre el renaixament
català. Ens] referim a l'obra de Sagarra, sense voler dir que la de Manel Folch
i Torres no sigui també mereixedora dels nostres respectes i sincers comentaris. Però el drama poemàtic Fidelitat, no sols ha desvetllat un fort interès entre
els habituals concurrents al Romea, sinó que ha fet moure els crítics. Sagarra
pot vanar-se de tenir un públic escollit que segueix amb curiositat i simpatia els
seus passos pel Teatre Català, i d'haver merescut dels seus companys cronistes
un minuciós exàmen de la seva darrera producció, força més d'agraïr que el ditirambe barroer, escrit de pressa amb mires a estalviar temps i possibles greuges.
A l drama de Sagarra va perjudicar-lo la conferència sobre E l teatre poètic
llegida pel seu autor abans de la representació. E s tractava de la primera de les
Sessions e x t r a o r d i n à r i e s d 'art, i el nostre poeta obria aquest cicle de solemnitats; això el comprometia més, car tots esperàvem un esforç, quelcom que
respongués al càrrec honorífic de precedir les figures enormes de Vildrac i
Pirandello. Sagarra va presentar-se a l'escenari de Romea amb la familiaritat de
cada dia. Per eixir del compromís cometé l'error de definir-se. E l s que prediquen amb l'exemple poden molt bé estalviar-se teories. No cal que es donguin
a conèixer. V a l més confessar-se esclau de la sensibilitat inconscient que d'una
carta de marejar i d'una brúixula. Des l'instant que un artista o un poeta s'imposen un itinerari, corren el perill d'anul lar la seva personalitat. N o m é s els
exploradors saben on van i estan disposats a anar-hi a desgrat d'obstacles, contrariant, si convé, llur naturalesa a risc de perdre la salut i la vida. Però el
creador ha d'obeïr l'impuls g e n e r ó s del seu esperit que vibra, ha de sembrar al
grat dels oratges i dels oreigs, i el temps i la raó diran quina llavor ha escampat per la terra. Pef sort Sagarra no ha traït la seva idiosincràsia poètica; ha
traït el seu p a r t i p r i s com a teoritzant.
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Del teatre fastuós, llegendari, d'insomni, del qual s'havia declarat partidari
de teló enfora, de teló endins no en restà gairebé res. Fidelitat és un drama
on l'atavisme i el fatalisme juguen un paper preponderant. Ens trobem dins una
família rural aprofitable per qualsevulla novel·lista psicòleg, i inquietant a la
manera de Dostoiewski; ens trobem endinsats en el drama ombriu d'una esposa
i d'una mare maltractades per l'hereu, que porta la sang violenta del seu pare
i é s , com ell, fatxender, dur d'entranyes i amic d'embriagar-se.
S'ha casat perquè necessita una minyona per a la casa i una femella amb la
qual esbravar la seva luxúria i la seva ira. Per afalagar-la li dóna el vinàs del
celler, i per manar-la usa la tralla de la mula. Elvira (és el nom de la víctima)
ha estat venuda pels seus pares, que l'han criada com una bèstia d'engreix, per
dur-la al mercat quan fos hora. L a sogra d'Elvira és una santa dona que només
sap orar i aconsellar paciència. Ella veu en la nora la reproducció de la tragèdia íntima que va colpir-la en vida del seu marit, pare de Valentí, de l'hereu.
Intervé un altre personatge, un company de disbauxes del darrer, que
arriba e m p è s per la .fam i és acollit a la casa amb el càrrec de majordom. E l l
€8 compadirà de l'esposa maltractada, ell plantarà cara al botxí i ell estimarà i serà estimat per la màrtir, car totes les dones en el cas d'Elvira acaben
per correspondre al gosat que les plany i les defensa.
Sagarra ha descrit, i ben descrit, aquests elements tràgics i ens ha fet respirar l'atmòsfera que els envolta. Durant dos actes hem presenciat, amb emoció,
la gènesi d'un adulteri imminent; però sobre els fets que es produïen a l'escena,
ens interessava el fenomen, un poc desconcertant, de veure que era un poeta el
qui donava vida a uns episod.s i a uns caràcters tan oposats a tot concepte
d'idealitat i lirisme. E l poeta treballava amb fang, amb fang rural, però maniobrava amb la gràcia i l'agilitat d'un escultor, i veiem sorgir un baix relleu
ple de solidesa j moviment, i ens encisava la forma, sense voler saber on anava
Sagarra, ni quina sorpresa metafísica ens ten.a reservada.
E n descobrir-nos la veritable tesi de l'obra, després de solucionar el conüicte de família, mort l'hereu Valentí a causa de la temeritat de cornotejar per
camins difícils amb una mula falsa, l'obra d'art s'esfuma.
Les figures del baix relleu esdevenen boiroses. Elv.ra cre.x. s ageganta fins a
..
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complexitat psicològica d'Elvira, que d'una noia insignificant, carn de martiri,
ha passat a símbol. Pel que respecta a la demostració que intenta amb el poema
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escènic Fidelitat, situa l'element amor en desfavorables circumstàncies per
lluitar amb l'altre. E n definitiva, l'aventurer Segimon no ha entrat en el cor de
la mare massa pregonament. E s un home d'antecedents poc recomanables, no
ha tingut temps de conbixer-lo i sols li deu gratitud per haver-la defensada de
la brutalitat de Valentí. E n la situació d'Elvira qualsevol subjecte troba bona
acollida al cor d'una dona. L a maternitat deuria heure-se-les amb un adversari de
més categoria, amb un amor que no hagués vingut de pressa, que hagués posat
rels, que no fos el d'un disbauxat i d'un mort de gana, per saber com resisteix
i com triomfa de la gelosia maternal i deixar-nos convençuts. A r a , àdhuc ens
resta el dubte si el que sentia Elvira per Segimon era veritable amor.
Ja es comprèn que pel mateix preu un altre poeta ens demostraria que
l'amor ha de triomfar sobre la maternitat, i més quan la segona pervé d'una
venda, d'una mena de violació legal.
Deixem els defectes tècnics d'aquesta obra i les incorrecions de forma que
algú ha volgut insinuar referint-se als versos. L'ofici de retòric cerca-raons, mai
no ens ha plagut, (jue manqui una síl·laba, que flaquegi un accent o sobri un
ripi, a nosaltres no ens interessa.
Hem dit abans que era una sort que Sagarra no hagués traït la seva idiosincràsia poètica, per ajustar-se a les teories de la seva conferència. L a nostra
humil, però sincera opinió, és que Sagarra sent d'una manera fatal les coses
vives que palpiten en el baix m ó n , en les masoveries, hostals, tavernes i en
tots els llocs antitètics al seu concepte de teatre sumptuós i fantàstic.
Pel nostre gust personal ens plau que així sigui. E n aquests ambients s'hi
mou com el peix a l'aigua. L a seva expressió és simpàtica, vibrant, clavada.
Ningú no ha fet dialogar en vers amb tanta veritat i bellesa la gent aventurera i damnada, els tipus d'una ingenuïtat camparola i d'una degeneració moral
que saben contrastar amb altres figures ideals de menys relleu, que E n Sagarra
necessita per arribar allí on va. Sagarra posseeix un cabal de frases i modismes
que rima amb una portentosa facilitat. Diu el que vol i de la guisa que més
escau al personatge, sense violència, i això encisa l'auditori, i el fa admirable
a la generació de poetes novells que saben el que costa de dur el batec popular a llur poesies sentimentals o descriptives.
De vell antuvi el teatre de Sagarra no era altra cosa sinó una escusa per
donar recitadors a la seva inspiració. A r a comença a supeditar la seva inspiració a la psicologia dels tipus que belluga en escena.
És un home verament de teatre, Sagarra? És la vocació que l'ha portat a
escriure poemes escènics? No ens atrevim a respondre. Sabem per experiència
pròpia que el teatre constitueix una temptació per als poetes i prosadors de
tots els temps i de totes les nacionalitats. Fer als escriptors catalans, el teatre representa l'èxit immediat, sota molts aspectes. E l que el tasta un cop, reincideix
i s'hi emmela per sempre. Sagarra hi gaudeix més que hi sofreix i cerca tranquil·lament la jeia en aquest llit d'abrulls.
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Ell mati-ix confessà que Fidelitat era un assaig més per aproximar-se al seu
ideal escbnic. Aquesta afirmació hem d'admetre-la entenent per ideal, no el
que definí entre altres matèries opinables, d'aquelles que tots el conferenciants
per compromís deixen escolar amb certa lleugeresa, sinó el que en realitat l'impulsa fatalment, l'instintiu, el que l'ha dotat d'observació i d'eloqüència per
reproduir les coses reals i no les quimèriques. Entès així el teatre de Sagarra,
podem afirmar rodonament que Fidelitat, en els dos primers actes, resulta un
pas en avant.Llàstima que Sagarra els redueixi a una simple premissa del tercer.
E n la interpretació d'aquesta obra la companyia del Romea hi posà els cinc
sentits. L a senyora Vila ens oferí una Elvira de relleu. V a saber harmonitzar la
ingenuïtat amb l'exaltació; la insignificància d'una noia venuda i martiritzada
amb la sublimitat d'una mare simbòlica. L a senyora Morera plasmà meravelloment el tipus de vella cristiana plena de resignació i d'amor. Un magnífic hereu
roig de pel i d'esperit ens donà el senyor Daví, i completaren el conjunt els
senyors Lluelles, Barbosa, Montero, Aymerich i la senyora Xatart.
* * *
Nines i ninots del senyor Manel Folch i Torres, és j a una cosa més planera. Aquí el poeta escriu potser amb la mateixa facilitat que Sagarra, però
amb mancança d'audàcia i de brillantor.
Són versos d'almanac els que reciten els ninots i nines del senyor Folch.
L'humorisme que esmerça en els diàlegs és diluït i obscur i el propòsit del
poeta, fent que un magatzem de joguines simbolitzi la humanitat amb les seves
passions i batusses, no massa nou ni interessant.
Cada estament ve representat per un personatge mecànic, i això obliga l'autor a moure moltes figures i a multiplicar els diàlegs i actuar de filòsof perifèric
i a reproduir, amb'.variants, el que en òperes bufes, revistes i sarsueles s'ha posat en boca de militars, de jutges, de pagesos, de reclutes, de serventes, de
pallassos, arlequins, pierrots i colombines.
E l senyor Folch, demés, ha oblidat la presència del públic i els inconvenients que resulten de fer bellugar els intèrprets a guisa de figurants coreogràfics, després de cansar llur memòria amb llargues tirades de versos.
Comença la facècia amb gran soroll i animació i s'ensopeix de seguida, per
abusar de les converses i de la seva innegable resistència de versificador.
E l s concurrents s'enlleeixen paulatinament, i només, de tant en tant, un acudit els reanima. Com que no hi ha intriga sinó vèrbola, torna a decaure l'interès.
La inexperiència teatral de Manel Folch i Torres ha fet que els actors del
Romea es trobessin lligats, i, amb tota la voluntat d'aquest món, no poguessin
donar el que d'ells s'esperava. Amb tot, la senyora Gay i la senyora Xatart amb
els senyors Aymerich i liarbosa causaren la impressió de veritables ninots.
PRUDENCI B E R T R A N A

S A Gi TA n f
E l centenari d ' E n Víctor Balaguer ha passat. E l s diaris han complert, publicant biografies tretes de diccionaris i del llibret « Siluetes d'escriptors catalans
del segle XIX«, d ' E n Gras i Elies, sense cap anècdota. Aquell conspirador, enamoradis, gesticulador, sentimental, trobadoresc i excessiu, només ha deixat dades
que en podríem dir administratives. N i categoria, ni anècdota. Quelcom a i x í com
un gran senyor del qual només restessin les gestes sonores i e l nom bonic.
Un periodista, planyent-se d'aquesta exterminació anecdòtica, digué :
— Quina interviu s ' ha perdut 1 Quina interviu !
1 com l i preguntessin el motiu d'aquest plany, a ell, antivictorbalaguerista,
ens r e s p o n g u é :
— Perquè E n Víctor Balaguer era l'íntim amic del marquès de Marianao.
Quan venia a Barcelona, parava a l palau que el marquès té a l Passeig de Gràcia, i allí es passava mesos, perquè E n Marianao — a tout scigncur tout honncur — ü havia posat un despatx als baixos del palau.
E l periodista, contemplant la nostra sorpresa, a f e g í :
— Encara els diré més. E n Santiago Rossinyol, quan fa dir a l'orador dels
Jocs Florals de Camprosa, allò de:

«Aragó!

Mallorca! P r o v e n ç a l Ros-

selló I . . . ' , i quan pregunta un : « Què és a i x ò ? », i un altre respon que són
els carrers de l'Aixample, no sospitava l'efectiva existència d'una relació entre
els Jocs Florals i l'enumeració d'aquells carrers. E n Víctor Balaguer era l'íntim
amic del marquès de Marianao, i aquest ho era d ' E n Collaso. Doncs, b é ; quan
arribà l'hora de batejar els carrers de l'Aixample, E n Víctor Balaguer fou consultat, i els denominà carrer d'Aragó, de Mallorca, de Provença, de Rosselló,
pensant en les seves evocacions històriques i líriques.

/ /

/

Uns quants amics d ' E n Víctor Balaguer — E n Roca i Roca, l'Aldavert, E n
Francesc Matheu... — anunciaren que anirien a l'estàtua que el trobador de
Catalunya té en el Parc, per fer-li l'ofrena d'unes flors. Nosaltres hi anàrem.
P a s s à una hora, passaren dues hores. Cap comissió, cap devot del poeta apareixia amb el pomell de roses votives. Solament, a l peu de la columna, lluïa el ram
de la fidelitat amical.
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— No ve ningú — deia E n Roca i Roca.
— No, no ve ningú — sospirava E n Matheu.
Defraudats, abandonàrem la guarda del bust del poeta, que apareixia, entre
els arbres, amb un romanticisme molt d ' è p o c a

fíoralesca.

— Sembla que l'acabem d'enterrar d'incògnit, sense acomiadar el dol—
digué E n Roca i Roca.

/ /

/

Han estat comentades unes « coquilles » insòlites d'un diari de la nit. E n una
informació, per exemple, sobre les eleccions alemanyes, a la columna dels vots
posaren l ' e p í g r a f « d i p u t a t s » , i a la de diputats posaren l'epigraf « v o t s » ,
resultant que a Alemanya existien milions de diputats i mig miler de vots.
E n una reunió d'escriptors es comentaven aquests errors fortuïts, i E n Carles
Capdevila recordà una famosa errada frustrada de » L a Veu de Catalunya ».
Succei un dia que E n Josep Carner, llegint unes quartilles, trobà la nova sorprenent de la sortida cap a Madrid d'un diputat regionalista : « Va sortir ahir
cap a Madrid, el nostre amic senyor X... ». E n Carner agafà la ploma, i per
expressar la seva sorpresa davant de nova tan transcendental i inesperada, posà
darrera de l'últim mot una crua interjecció, que nosaltres només podem insinuar a i x i : « c . . . / » .
E l s caixistes, en recollir el mot insolent, es miraren, dubtaren, s'interrogaren
i decidiren, finalment, substituir amb tota pulcrilut eufèmica, per un altre el
mot nefand. I darrera del « Va sortir cap a Madrid el ser.yor X... », posaren un
ingenu i admirat: « Bufa I »

•

/ /

/

L'arribada de Pirandello a Barcelona fou un preludi desagradable. E l mati
era gris i fred, i a l'estació només l'esperaven E n Vilaregut, el cònsol d'Itàlia
i un parell de periodistes. N i E n Canals, empresari del Romea, ni E n Sagarra,
traductor.
Pirandello fou portat a l'Hotel Colomb, com estava prèviament acordat, acudint-hi, consternats. E n Canals, E n Sagarra, E n Lòpez-Picó, E n Carles Soldevila...
A la mitja hora, en la taula grata, Pirandello dialogava amb interlocutors eficaços. I j a Barcelona va saber rebre i fer els honors a l gran intel·ligent.

RÒTULES
L e s rels dels desarrelats
La NOHVCUC Revue Prançaisc lia dedicat un número a Josep Conrad, cl gran
novel·lista de la mar i dels mariners, nascut a Ucrània, d'una família polonesa,
trasplantat primer a Provença. esdevingut després navegant i establert per fi a
Anglaterra, en la llengua de la qual va escriure la seva obra literària.
Algú ha volgut presentar el cas de Conrad com a demostració del caràcter
accidental de l'idioma. "Mireu aquest polonès que escrivia en anglès tan
bé com el millor escriptor de la Gran Bretanya I Ja veieu com és indiferent, per
a escriure bé, l'usar la llengua nadiva o la llengua adoptiva." L a resposta és fàcil.
L a perfecta adaptació lingüística de Conrad és un fenomen raríssim en literatura,
de manera que per cada transplantació que reïx, n'hi ha vint que fracassen.
Però no solament s'havia fet remarcar que Conrad era un trasplantat lingüístic, ans encara s'el presentava com un desarrelat. I bé: llegiu els treballs,
signats per noms eminents, que conté l'al·ludit número de la Nouvclle Revue
Vrançaisc i hi trobareu un nombre de fets que proven que aquest pretès desarrelat
tenia ben profundament clavades en la seva ànima les rels ètniques.
E n primer lloc, l'esperit eslau, i especialment l'esperit polonès, apareix en
el fons i en els detalls de les seves novel·les, com demostra Edmond Jaloux.
Aquella angoixa, aquella por de la vida. aquell fatalisme, aquella flama dels seus
personatges, tot això no és britànic. E s eslau, és polonès. Jaloux escriu: "Potser
no és del tot just considerar Conrad com un veritable escriptor anglès. Ho era més
en apariència que realment."
A més, el seu caràcter personal no era anglès. Finament, André Gide al·ludeix a
la cortesia de Conrad, característicament polonesa. E l s anglesos no són en veritat
cortesos. Són correctes, que no és el mateix.
D'altra banda, és simptomàtica l'antipatia de Conrad pels russos. No els podia
veure. Conta R . B. Cunninçhame Grabam que algunes vegades, en convidar-lo a
determinades reunions, Conrad s'havia exclamat: "No, que hi haurà russos!"
Sentia per Dostoiewki un odi que ell mateix no podia explicar. Aquest era un
dels pocs punts en els quals no estava d'acord amb Gide. "Hauria volgut — explica aquest — comprendre què reprotxava als seus llibres, però mai no vaig
poder obtenir altra cosa sinó vagues imprecacions." I Gide pensa que aquest odi
era un esclat dels sentiments polonesos del novel·lista literàriament anglicitzat.
Afegim encara que Conrad no oblidà mai la seva pàtria polonesa. Sentia també, és cert, l'amor d'aquesta gran pàtria que és la mar del món, i que té per capital moderna l'illa imperial. Però no el sentia com un amor exclusiu. No tenia.

NÒTULES

525

•com el pirata cantat pel romàntic espanyol, per única pàtria la mar. L a terra polonesa fou sempre estimada per ell. "Estimava Anglaterra — diu J . Kessel — ;
però tenia per Polònia una tendresa tan viva, potser més dolorosa, segurament
més dolça." E l record de la pàtria llunyana li féu fer un viatge a Polònia, on el
sorprengué l'esclat de la guerra mundial.
E n els últims mesos de la seva vida, aquest sentiment s'accentuà. L a seva muller conta que s'havia apodetat d'ell cl mai del país. Lletja frase opaca per expressar allò mateix que expressa aquell catalaníssim mot d'incomparable suavitat:
enyorament Conrad. malalt, s'enyorava. De vegades ho volia deixar tot per tornar
a Polònia. Això era, com diu Gidc, "la crida de la naixença a la mort".
Perquè, doncs, Gide gosa a tractar-lo de "desarrelat perfecte"? L'home és un
arbre que té les rels dintre ell mateix. E n mig de la mar, en els ports remots o en
la gran illa marinera, Conrad sentia la veu de la seva sang polonesa, de la sang
pastada amb saba de la terra natal.

L e s escoles a T x e c o s l o v à q u i a
Tres races viuen dins la jove República txecoslovaca. Cada raça té la seva
llengua. I cada llengua té les seves escoles. De les 19,661 escoles primàries que
hi ha avui a Txecoslovàquia, 12,910 són txeques o eslovaques, 5,002 alemanyes i
933 hongareses.
L'ensenyament secundari compta amb 367 establiments.
L'ensenyament superior té 4 Universitats oficials, 2 Universitats lliures i 4 E s coles politècniques.
Pràcticament, està suprimit a Txecoslovàquia l'analfabetisme.
Ens cal renunciar a les comparacions, que. d'altra banda, són innecesàries.
LLORENÇ M O N T O R I O L

ELS POBLES i ELS ESTATS
L e s eleccions alemanyes
E l dia 7 de desembre els electors alemanys rectificaren, en gran part, els
els resultats de les votacions del dia 4 de maig d'enguany. E l s set mesos que van
de les unes eleccions a les altres mostren una evolució interessantíssima en el poble germànic. E l perill de les dues revolucions que amenaçaven la República
per les dues bandes oposades de dreta i esquerra — la revolució monàrquica i la
revolució comunista —, si no s'ba esvaït, s'ha allunyat.
Cal tenir en la ment un d'aquests prejudicis deformadors de la realitat per presentar el resultat de les eleccions alemanyes com una victòria dretista. Les xifres
no permeten una tal interpretació, per molt que hom les combini. Quins són els
partits de dreta a l'Alemanya d'avui? Són el racista (extrema dreta) i el nacional
(dreta moderada). Vénen després el centre-dreta, representat pel partit populista
que dirigeix Stresemann, el Zcntrum catòlic, que és verament un partit de centre,
l'esquerra burgesa constituïda pel partit demòcrata, l'esquerra obrera constituïda
per la Social-Democràcia i l'extrema esquerra formada pels comunistes.
Com han quedat, en les eleccions, els partits de dreta, i el de centre-dreta?
E l s racistes han tingut la derrota més forta i passen de 32 llocs a 14; els nacionals
fan un petit guany (de 96 llocs a 102), però cal tenir en compte que, degut a la
llei electoral proporcionalista alemanya, en el nou Reichstag hi ha una vintena de
llocs més que en l'anterior, de manera que en realitat el partit nacional amb prou
feines ha tingut variació; els populistes es troben en el mateix cas, puix han
passat de 44 a 50 llocs. Si apleguem els resultats relatius als tres grups al·ludits
(i som generosos en posar-hi els populistes) veiem que les dretes han perdut materiament llocs a despit de l'augment en el nombre de diputats del Reichstag.
E l Zenlrum catòlic conserva les seves posicions (tenia 65 llocs i ara en té 68).
Hom pot ajuntar al Zenlrum els populistes baveresos, que han passat de 16 a 19.
Els demòcrates, que eren 28, són ara 32. I, com diu a la Revue des D c u x M o n des René Pinon. que no és un escriptor molt esquerrista. aquest resultat representa un veritable èxit, puix que al principi de la campanya electoral hom creia
generalment que el partit demòcrata quedaria esclafat.
E l s socialistes són, numèricament, els vers triomfadors de la jornada, els
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únics que han obtingut un considerable augment en els llocs. Tenien 100 diputats,
i ara en tindran 131.
E l s comunistes han acompanyat als racistes en la desfeta. Tenien 62 diputats,
i s'han quedat amb 45.
E s innegable, doncs, que hi ha hagut la derrota simultània dels dos extrems i
un èxit dels medis, poc accentuat en el centre i més accentuat a l'esquerra. T a l és,
objectivament considerat, el balanç de la jornada del 7 de desembre pel que toca a
les eleccions del Reichstag.
Queda ara que aclarir un punt essencial: quins seran els elements de la coalició
governamental en el nou ministeri? E l s populistes voldrien que hi entressin els
nacionals. E l s catòlics no volen conviure-hi. L'eix de la coalició pot passar més
cap a la dreta o més cap a l'esquerra. Podríem dir que, des del doble punt de mira
interior i exterior, les eleccions alemanyes del dia 7 de desembre han millorat la
situació, però 110 l'han resolta.
A. R. i V .

PERIÒDICS i R E V I S T E S
Les eleccions presidencials als Estats Units
(Jeorges Lechartier examina a L e Correspondant (25 de novembre) la significació, l'abast i les conseqüències de les eleccions presidencials nordamericancs. Comença per preguntar-se quines causes han produït la victòria dels republicans.
« L'èxit del president Coolidge en l'elecció del 4 de novembre, és degut solament a la
seva vAlua com a home de Estat? O bé la superioritat aixafadora del seu partit sobre els
seus rivals hi ha tingut alguna part? Aquest èxit depèn simplement del fot (iiie la situació
general dels Estats Units és actualment pròspera, i que no hi ha gaires exemples que els
electors americans hagin fet caure un govern en temps de prosperitat? La causa consisteix,
en fi, cn la por que ha desvetllat en la immensa majoria d'aquests l'escissió dels pçogresistes (radicals) del grup La Follette i la necessitat d'ajuntar-se al partit que s'havia pronunciat més, i més insistentment contra ells? Un sol d'aquests tres íiltims motius seria suficient
per explicar la victòria republicana. No hi ha dubte que cal aplegar-los si hom vol comprendre-la millor.»
Kn fer-se públics els escrutinis hi hagué, al començament, la sorpresa de
veure que L a Follette només havia triomfat, en el seu propi Estat, el Wisconsin. Però aquesta sorpresa no durà gaire. E l s republicans, un pic fets els comptes electorals, sentiren una certa angúnia i una inquietud per a l'esdevenidor,
puix que comprovaren que si les eleccions, en lloc d'ésser de segon grau i per
Estats, haguessin estat per sufragi universal i directe, el candidat radical, amb
els seus quatre milions de vots, s'hauria creat una força considerable tant a la
Cambra de representants com al Senat. E l director de la campanya electoral
progressista ha fet remarcar que en nombrosos Estats del Sud, considerats
sempre com a fidels als demòcrates, L a Follette ha aconseguit gairebé tants de
vots com Mr. Davis. Davant d'aquests resultats encoratjadors, els progressistes
han decidit de mantenir el partit, i ja es preparen per a la campanya electoral
del Congrés, en l'any 1926, i per a les eleccions presidencials del 1928.
cDes d'ara — diu Lechartier — apareix que la majoria republicana tindrà alguna dificul.
tat per mantenir-se a la Cambra dels representants on un gran nombre de diputats, elegits
amb l'etiqueta republicana, són de fet partidaris dels radicals. Quant al Senat, és evident
que aquesta majoria des d'ara només existirà segons vulgui el líder radical. El Senat, en
efecte, té dos senadors per cada Estat. La seva majoria absoluta és, doncs, de 49. I bé: en
el Senat actual, els republicans són 50. Però entre aquests, n'hi ha cinc que pertanyen al
nou partit. L'oposició al president republicà en la Cambra alta s'afirmarà, doncs, més forta-
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ment encara dd que s'ha moslral en cl precedent Congrés; podria succeir que Mr. Coolidge, com el president Taft l'any 1911, haguís de governar, durant dos anys almenys, amh el
Congrís çontra ell.»
No creu Lechartier que tinguin raó els republicans quan diuen que «el poble nordamericà ha proclamat en aquestes eleccions que vol treure's del damunt
el radicalisme.» Sembla, al contrari, diu l'articulista, que el radicalisme nordamericà ha quedat definitivament constituït com a partit, i que en l'esdevenidor
no farà sinó créixer i desenrotllar-se, afavorit com està per les condicions de
l'evolució social, econòmica i política als Estats Units. Fetes des d'una revista
de dreta, aquestes afirmacions prenen encara més valor. Tanmateix hom pot
dubtar que sigui un home com L a Follette, una mica tèrbol, qui faci reeixir el
gran partit radical nordamericà. — A . R. i V .

Els carnets de Georges Louis
A la revista Europe de l'aris han començat a publicar-se els « Carnets d'un
ambassadeur » de Georges Louis, antic ambaixador de França a Sant Petersburg.
Són notes preses a correcuita, sembla, en les quals hom reflecteix les converses tingudes amb alguns dels personatges directors de la diplomàcia europea.
E l « l e i t m o t i v . d'aquests carnets descosits i sobris és el de la responsabilitat
franco-russa en el descabdellament de la guerra del 1914. F s un tema que justifica l'enorme espectació que a tot arreu del món han desvetllat les notes de
de Georges Louis.
Els trets de Georges Louis es dirigeixen, principalment, contra l'antic ambaixador de Rússia a París Isvolski i contra Poincaré. «La presidència Poincaré
va ésser funesta», diu Georges Louis. Sense Poincaré a l'Elisi, la guerra
europea no hauria vingut en 1914- Aquesta és la tesi de Georges Louis.
Qui és, però, aquest personatge? L a seva biografia ha d'ésser molt tinguda
en compte.
Georges Louis representava França a Sant Petersburg l'any 1912. V E u r o p e
Nouvelle, en el seu número de 22 de novembre, ens presenta Louis com un
home fracassat i despitat. Diplomàtic amb una carrera brillant, home discret
que hauria fet un excel·lent paper a Madrid, a Toquio o a Berna, va caure a Sant
Petersburg. Aviat a la Cort imperial li van fer el buid. E r a un ambaixador —
sempre segons L E u r o p e Nouvelle — que no s'assabentava de res. Poincaré el va
fer dimitir. Poincaré, d'acord amb Isvolski. D'ençà de la seva caiguda, Louis va
fer una vida miserable i trista. A l cap d'un quant temps de la seva mort, els seus
«quaderns de butxaca», empenyuts per mans naturalment tendencioses, han
anat a raure a la revista Europe. Heu's-ací algunes de les notes més interessants
que hi trobem.
Una conversa amb el comte Witte, sobre l'Aliança russo franco-alemanya, el
5 de setembre del 1913- E ' comte diu a Georges Louis:
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«El que us contarà ara és un gran secret conegut només de ben poques persones.
A la meva tornada de Portsmouth, l'Emperador (de Rússia) em don;\ l'ordre d'aturar-mc
a França i d'anar a veure M. Loubet al seu sojorn. Vaig veure també M. Rouvier. Tots dos
eren inquiets per l'entrevista que acabaven de celebrar a Bjòrkfl els Emperadors de Rússia
i d'Alemanya. Vaig participar aquestes inquietuds al comte Lamsdorff per telègraf, i Lams•dorff va respondre'm que podia donar la seguretat al President de la República i al l'resident del Consell que l'entrevista de BjdrkO no havia tingut cap abast polític.
Poc després vaig anar a Rominten, sempre per ordre de l'Emperador. Guillem II va
fer-me una acollida extraordinària: va rebre'm com un igual, «a tall d'Emperador». Quan
vaig anar-me'n, m'acompanyà a l'estació en un cotxe que ell mateix menava i en cl qual
anàvem només tres: l'Emperador, cl príncep d'Eulenbourg i jo.
Jo ja coneixia l'Emperador. Em tractava amb .una consideració particular. M'escrivia
cartes que farien soroll si fossin conegudes. Ara, quan li escric,'|per exemple pel seu jubileu, em fa contestar pel seu ambaixador. Aquest refredament ha vingut perquè ell creu que
m'he travessat en la seva política.
L'any passat vaig ésser a Berlín per concloure un tractat de comerç i BUlow va dur-me
a Nordcrney, on vaig passar tres setmanes amb ell. Per tant, ens coneixíem força. Cada dia
Btllow telegrafiava a Guillem, i aquest responia amb instruccions detallades.
L'Emperador i BUlow coneixien, doncs, les meves idees. Sabien que jo era partidari
d'una triple aliança russo-franco-alcmanya. Als meus ulls, això seria la salvació d'Europa i
no hi ha pas altre remei per al mal que patim. Era, ben al contrari, oposat a la conclusió
d'una entesa franco-russa-anglesa. que d'altra banda no era desitjada en les esferes elevades de Rússia: per la gent de la nostra Cort un anglès no val gaire més que un jueu. No
cregueu que jo no sàpiga què val Anglaterra: és el poble més civilitzat del món contemporani i el seu Govern és més intel·ligent que cap altre i ho ha demostrat durant l'última
crisi, però els interessos anglesos i els interessos russos són oposats.
Quan vaig arribar a Rominten, Guillem va dir-me: «El vostre Emperador i jo hem fet
coses bones a Bjflrkó; hem aplicat les vostres idees sobre l'aliança de tres.»
En tornar a Rússia, vaig repetir al meu Emperador el que Guillem m'havia dit: «Ho
aproveu?» — cm preguntà l'Emperador. Vaig contestar que sí; i no podia fer altra resposta,
per tal com Guillem m'havia dit que eren les meves idees les que hom havia aplicat.
«Digueu a Lamsdorff que ho aproveu», afegí Nicolau II. Vaig dir-ho a Lamsdorff; però
aquest encara no estava al corrent de res. Era de bona fe que m'havia telegrafiat a París
que l'entrevista de Bj6rk6 no havia tingut cap abast polític.
Però, quina sorpresa per Lamsdorff i per mi quan l'Emperador ens va fer saber cl conveni que havia signat a BjórkO!
L'article primer establia que si Alemanya fos atacada, Rússia li donaria el seu ajut militar. L'article 2 establia, a la inversa, que si la Rússia europea fos atacada, Alemanya li
donaria l'ajut de les seves forces militars. L'article 3 deia que Rússia i Alemanya farien
entrar França en llur aliança; i, en fi, l'article 4 declarava que aquest conveni entraria en
vitjor així que el tractat de Portsmouth fos ratificat.
Aquest acord, molt hAbil, des del punt de vista alemany, havia estat confegit pel cap del
gabinet militar de Guillem II, per ordre d'aquest, i Nicolau II l'havia acceptat tal com era,
sense consultar Lamsdorff ni tan sols advertir-lo. En havent-lo signat, els sobirans el van fer
contrnsignar, Guillem pel cap del seu gabinet militar, Nicolau per l'almirall Biriloff, aleshores ministre de Marina (i l'únic ministre rus present a lljòrkó). L'almirall ha contat a
Witte que l'Emperador li va portar a la seva cambra l'instrument que havia fet escriure per
Txerski i li va dir, posant les mans sobre el text: «Almirall, vós teniu confiança en el vostre
Emperador i sabeu que tot el que fa és pel bé de Rússia. Doncs, signeu!». I l'almirall signà
sense llegir.
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•Quan Witte i Lamsdorff van assabentar-se del conveni de Bjòrkò, van dir l'un i l'altre a
l'Emperador, l'un amb la forma una mica ruda que li és habitual, l'altre amb tots els miraments d'un vell diplomàtic, que aquest conveni era absolutament inconciliable amb el conveni franco-rus, que constituiria una violació de la paraula d'Alexandre III i que, per tant,
havia d'ésser anul·lat.
El que és inadmissible, explicà Witte, és l'article 4. No hi hauria res a dir si hom hagués
estipulat que l'aliança russo-alemanya entraria en vigor quan França s'hi adherís; però era
impossible, posar cn vigor el conveni des de la ratificació del tractat de Portsmouth, quan
res hi havia de tan insegur com l'adhesió de França al conveni. Calia, per tant, desentendre'ns, conclogué Witte; hauríem d'anar, si calgués, fins a negar-nos a ratificar el tractat de
Portsmouth.
Jo ja havia pres les meves disposicions, va dir-me Witte, per trobar-me a Karbin amb
•cl marqués Ito, refer amb ell el tractat de Portsmouth, de manera que ens fos possible dir
a Alemanya: no havent estat ratificat el tractat de Portsmouth, el conveni de Bj6rkG no
existeix.
Tement de no poder convèncer l'Emperador de la necessitat d'anul·lar el conveni de
Bjòrkò, Witte va anar a parlar-ne al gran duc Nicolau, i li demanà el seu ajut. El gran duc
hi accedí. L'Emperador va acabar per retre's, baixant els ulls..
A continuació d'aquesta singular aventura diplomàtica jugada per Alemanya, transcriu Georges Louis en els carnets dues converses ben interessants.
L'una, del 1 . " de novembre del 1914. amb JuIes Cambon; l'altra, del 14 de
gener del 1915, amb M. Pichon. Davant la guerra desencadenada i abrandada,
somort en el silenci i la desgràcia, Georges Louis assenyala Poincaré — que és,
cal no oblidar-ho, el causant de la seva caiguda — com a culpable de la tragèdia. S ó n , potser, els dos carnets més apassionats i de segur els més tendenciosos.
E n traduírem alguns fragments:
/."• novembre /p/^f.—Jules Cambon: La guerra hauria pogut ésser evitada? — Georges

Louis: No pas a la fi de iuliol però l'hauríem evitada si en 1912 el Govern hagués estat en
altres mans. Per tal d'arribar a la presidència de la Republicà, reeixint en el seu viatge a
Petersburg i apoderant-se de la premsa mercès als fons secrets, Poincaré va esdevenir
instrument d'isvolski i fou aquest darrer qui, avingut amb Tittoni, va desencadenar la
guerra de Trípoli. De la guerra balcànica n'ha sortit l'actual..
/^í f í w r yp/j. — Stephen Pichon: Ah, si us haguessin deixat allà... Si haguéssiu restat
ambaixador a Petersburg i jo hagués estat a Afers estrangers, no hauríem pas tingut la
guerra! - Georges Louis: Ben cert, amb vós al Quai d'Orsay i M. Fallièrcs a l'Elisi la
guerra no esclatava. Ho he dit una pila de vegades.. I, seguint en aquest to, M. Louis exclama: «La presidència Poincaré ens ha estat funesta.»
Heu's ací, doncs, algunes de les afirmacions més sensacionals de l'antic ambaixador Louis. Quan acusa no és pas massa concret. Com escriu Josep Pla
( L a Publicitat, 4 setembre), Poincaré i Isvolski són acusats n o m é s d'haver contribuït a formar la cadena que originà la guerra mundial del 14. I.a responsabilitat que d'això pot derivar és tan diluïda! Però, no obstant, la possibilitat
de refer el tenebrós capítol dels orígens de la guerra, dóna als carnets de Geor-
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ges Louis un apassionant interbs. No oblidem que les notes de l'anlic ambaixador
han començat totjust a publicar-se i que potser contenen futures revelacions
sensacionals.1 — T . G .

Poesia, prosa i ciència
L a Revue Universelle publica en el primer lloc del seu número del 15 de
novembre un treball de Charles Maurras. Aquest article es compon de dues
parts: a la primera l'autor exposa algunes curioses idees sobre la valor de la
poesia, sovint paradoxals i. fins humorístiques, i la segona part està dedicada a
problemes prosòdies de la versificació francesa. E s només la primera part que
ens interessa ací.
Creu Maurras que hom no ha de limitar el camp de la poesia, que èli vol
amplíssim. Troba absurd que la didàctica sigui exclosa dels dominis pobtics.
«Tots els gèneres queden oberts, fins la didàctica, i hom mai no evitarà massa el deixar-sc
entortolligar per cap falsa vergonya de prosaismes aparents. Si no, qnò hauríem de pensar
de la poesia de tots els còmics? Si no, hauríem d'oblidar que el nostre més gran poeta és
Ponchon. Els infants i les donzelles són els únics que tenen el dret de somniar que la poesia
està lligada naturalment al soroll de la branca sobre el bell llac i al savi aroma de qualque
perfum distingit. Això. per bé que estigui, només és pura matèria. I totes les matèries, si
no són bones, poden esdevenir-ho. Hom en farà sempre alguna cosa, si hi ha lloc. Hi ha
lloc ? Perquè tot és ací. Creguem amb fermesa que tot el que té raó d'ésser, serà, Tan bon
punt el gènere humà freturarà de descobrir i de retenir en pocs mots punyents i sonors
alguna veritat necessària, la lliçó, portàtil i estable, sumària i sòlida, del Vers, serà utilitzada, de segur, en les direccions més sorprenents.
Ko hi ha sinó el Vers per tenir dins les seves urpes d'or l'aparell esllavissat del coneixement. Ja ningú no pot considerar sense una certa inquietud el nostre munt d'interminables escrits cn prosa. Ciència, història, moral, controvèrsia, novel·la, periòdics, qui en farà
la suma i el tomb? Un dia o altre, de la terra 0 del cel, cal que una brigada devota rebi la
missió de triar allò que hom hagi de disputar a l'oblit. Aquesta brigada només es compondrà
de poetes. Vindran, extrauran l'essencial, i ho confiaran a l'Estrofa, a l'Estança, al Tercet,
al Dístic, al Vers, a l'arca de salvació que tot ho alleuja i s'ho enduu; hi tancaran aquesta
selecció de veritats essencials que hom lliurarà a l'educació, a la tradició, a la memòria
del sentit comú alliberat, mentre que l'escreix de les velles ciències nascudes mortes acabarà de dissoldre's cn les tenebres de les cavernes on llur pes inert les confina ja.»
És curiós. Les idees exposades en l'últim paràgraf reproduït vénen a ésser
les mateixes que exposà ací el nostre Joan Crexells en el seu dens article L a
ciència i el f u t u r (agost del 1924). Tanmateix el to de Maurras fa sospitar que
exposa aquestes idees tot adonant-se de llur tirat d'aguda entremaliadura
filosòfico-literària. — A . R. i V .
1) EDC que !«• culpes de P o i n c a r é existissin realment, no lervirien pas |>er disculpar Alemanya i A u i l r i a . Cieorges Louis mateix afirma la responsabilitat d'aqueites. En un nou extracte dels quaderns de l'ex-ambaixador, difunt anys
ha, publicat per L'CBrn-ri, llegim: «D'on vc l'agrest i/t'' Apar clarament que ve d'Alemanya, malgrat de totes les prote**
tei d c l t sens homes d'Kstat i dels seus p e r i ò d i c s . Per part d'Alemanya í d'Austria
una guerra ofensiva, 1 és per «ixò
que, sense mancar a la paraula donada, Itàlia ha pogut refusar cl seu ajut, puix que, segons els termes del seu tractat
d ' a l i a n ç a , n o m é s estava obligada a donar-lo en el cas que Alemanya i Ausiria fossin ntacadrs.> — ( N . DK IM D . )
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Els problemes de la natalitat i la maternitat
A la revista socialista Der KampJ, de Viena (octubre-novembre del 1924^
publica Teresa Schelesinger un treball sobre els elements psicològics del problema de la natalitat.
Fa història dels seus aspectes contemporanis, i remarca que les teories
exposades per Malthus — un teòleg — en el seu Assaig sobre la llei de població
tingueren nombrosos partidaris en la burgesia de totes les nacions civilitzades.
L a dita escola tendia a imposar en primer terme la restricció de la natalitat a les
classes desheredades, que tenen el mínimum de possibilitats per adquirir els
mitjans de viure. Avui les coses han canviat, i els representants de la burgesia, espantats per la minva de les naixçnces, voldrien imposar als obrers la
feixuga càrrega d'un augment il·limitat de la població. Però des d'abans de
guerra mundial, els obrers s'adonaren que havien sobrepassat el límit i
que d'ací venen greus mals, i començà la campanya per la menor natalitat
entre els proletaris. Aquesta campanya tingué contradictors dins la Social-democràcia, els quals sostenien que limitar la creixença del proletariat significava
deturar l'ascenció del món obrer. A despit de la força dels arguments, la massa
no reaccionà contra les téndències a la minva de la natalitat. D'altra banda,
Schelesinger troba molt dubtós que una població creixi verament pel fet de
l'augment de naixences.
«Aquest fenomen — diu — té causes tan econòmiques com psicològiques. L'Estat capitalista que veu disminuir la xifra de naixements està molt més disposat a pendre mesures
de protecció per a les marcs i les criatures que aquell que es creu assegurat contra la despoblació, i els pares que tenen pocs fills tenen més medis i estan més disposats a cuidar-los
millor que si en tinguessin molts... Per tant, el món obrer ha d'esforçar-se a disminuir la
xifra dels morts més que a augmentar el de les naixences. Una successió més lenta de les
generacions salvaguarda més la societat que l'abaixament degradant dels pares ocupats només de portar al món infants destinats, després de penoses i curtes experiències, a anar a
poblar els fossars.»
No plau a Schelesinger la perspectiva de la dona carregada de fills i dedicada totalment a la llar. Això, a més de substreure la dona del combat social,
la inferioritza intel·lectualment, i no pot ésser considerat per les dones com un
progrés.
«El savi metge i professor Moeblus - continua - pensà, fa alguns anys, haver descobert que «la feblesa d'esperit de la dona. no era un fenomen patològic, sinó un fenòmen psicològic. Les mares, pretenia, no podrien complir bé llur tasca d'educadores de la infància
si per llur natura no fossin febles d esperit... L'obligació imposada de milers d'anys ençà a
les dones de les classes pobres, i només a aquestes, semblava que havia de donar raó a
aquestes conclusions... El treball de les mares per guanyar un salari, arrencant cruelment
les dones dels proletaris a llurs fills, les ha arrencades ensems a l'esclavitut domèstica...
L'elevació dels salaris i l'escurçament de les hores de treball, han de donar a la dona,
alliberada de l'esclavatge de la maternitat, la seva qualitat maternal nürada des d'un punt
de vista elevat.» — A . R. i V .

634

PERIÒDICS

I REVISTES

Ladislau Reymont
Aquest any s'ha concedit el premi Nobel de literatura a un escriptor polonès, Ladislau Reymont. lis un nom desconegut completament als països llatins,
així com als països anglo-saxons. E n canvi, Reymont té fama en el món eslau
i en les nacions septentrionals d'Europa. És sabut que el premi Nobel té sempre una significació simbòlica: donant el premi a Reymont, la famosa acadèmia
ha volgut pagar un tribut d'admiració als esforços considerables que ha fet Polònia d'ençà que ha ressuscitat a la vida política. E n aquests esforços — i en els
que foren realitzats heròicament abans perquè la nació no morís en mans de la
triple colonització alemanya, russa i austríaca — la classe pagesa del país portà
el pes de l'avantguarda i del sacrifici. E l llibre premiat de Reymont, és el poema de la pagesia polonesa.
Maurice Muret, crític suís, dedica al y o u r n a l des Debats (novembre), i en altres
llocs una notícia a Reymont i la seva obra. Hom coneix ja en francès — acaba
de sortir ara mateix — una primera obra de Reymont « L a terra de Chelm » ,
novel la històrica, escrita evidentment sota la influència de Sienkiewicz, dedicada
a la pintura de les antigues persecucions religioses sofertes pel poble polonès
sota la dominació del tsarisme rus. « E l s p a g e s o s » , l'obra premiada, és voluminosa. E s una obra en quatre forts volums. Cada volum porta el nom d'una esta- ció de l'any i comença per la tardor, època de la sembra del gra, per acabar a
l'estiu, amb la sega i la collita. E l s sentiments dels personatges que es mouen
dins de l'obra agafen els colors de les estacions diverses, i Muret diu que el
vertader protagonista de l'obra és el poble rural en el qual neixen, viuen i
moren els pagesos. « E l s pagesos» és un gran fresc de la vida camperola, un
vertader poema èpic ple de moments genials, naturalista i místic ensems.
Muret no sabria pas. dir quin dels quatre episodis que formen el llibre, el que li
agrada més; el crític suís ha sentit, davant d'«Els pagesos», la sensació del geni.
E l primer volum d'«Els pagesos» es publicà fa vint anys. Reymont en tenia cinquanta-cinc. Muret proposà, abans que donessin el premi Nobel a
aquest autor, de publicar l'obra en francès. No trobà pas editor. Reymont, fill de
família humil, fou pastor en la seva infantesa: engegà les oques i les cabres familiars, en el paisatge que més tard havia, meravellosament, de descriure. Hom
atribueix la frescor descriptiva i la humanitat profunda de Reymont, a la vivacitat de les seves sensacions puerils. Tingué una joventut carregada d'aventures
i d'inseguretat: per guanyar-se la vida hagué de fer una pila d'oficis. Eou ferroviari, telegrafista, paleta, c ò m i c i estigué fins i tot a punt de fer-se frare del
convent de Czentochowa. Aquesta sèrie de canvis i de metamòrfosis produïren
en poc temps a Reymont, els fruits d'una llarga experiència de la vida i de
fer-se una cultura provinent dels quatre vents, pintoresca, abundant i viva.
Quan estava a punt de fer els vots monacals, a darrera hora penjà els hàbits
es posà a escriure. Havia trobat la v o c a c i ó .
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Muret, cita de Keymond, ultra «Els Pagesos», altres obres: «I.a Terra promesa > és una novel la que té per fons el centre industrial de Lodz; «L'actriu»
és un volum d'un escriptor que coneix els escenaris i la vida dels còmics; «La
princesa» és una narració de les colònies poloneses dels Estats Units durant la
guerra; « E n els camps», obra anterior a «Els pagesos», hi ha descripcions de
to geòrgic i pastoral. Ultra les novel·les citades, Reymont ha escrit sobre història polonesa i sobre qüestions sociaJs.
Abans que Polònia ressuscités, Ladislau Reymont fou un animador del moviment nacionalista polonès. Els seus sentiments hostils contra Alemanya i contra Rússia són visibles en tota la seva obra. L'obra de Reymont està escrita,
naturalment, en polonès. — J . P.

Ei futur del iliberalisme
Damunt les planes de The Nation (núm. de novembre, 22 i 29, i desembre 6),
s'ha desenrotllat una discussió a propòsit del valor del Iliberalisme. Per la categoria dels dos principals actors en ella, Mr. Arthur Ponsonby i Mr. Gilbert
Murray, mereixeria d'ésser traduïda íntegrament. No essent això possible per
manca d'espai, ens limitarem a reproduïr-ne algun tros.
Mr. Arthur Ponsonby, que figurava en el Govern laborista darrer com a
secretari de Negocis estrangers, té una llarga tradició laborista. Junt amb
E . D. Morel i altres, fou pacifista durant la guerra i promotor de la « U n i ó dèl
control democràtic».
Comença Mr. Ponsonby constatant el fet que ha desaparegut en el partit
lliberal aquella força que el caracteritzava en els temps de Campbell-Bannerman
a principis del segle xx. Després senta la proposició que
«un partit proRressiu deu la seva existència al fet que és progressiu, i no al fet que
sigui partidari dc certs específics polítics. Si és progrcss·u, ha d'ésser dinàmic; mai estàtic.
Si és progressiu mai més no pot sotmetres a perdre la seva avantguarda, però pot sempre
estar disposat .. abandonar la seva reraguarda. En cl moment que cessa d'ésser progressiu
perd la seva raA d'ésser, i només pot predicar moderació temperada, la qual cosa és feta
molt millor per un partit conservador.»
E n el moment de constituir el ministeri, Campbell-Bannerman volgué tenir
un partit lliberal unit i es resistia a abandonar la branca lliberal-imperialista.
Keir Hardie aleshores separà completament el partit laborista de tota conexió
amb el lliberal. Vingué la guerra. E l partit lliberal en fou partidari i no volgué
cap mena de tracte amb el pacifisme. Ponsonby, que era lliberal (fou precisament secretari de Campbell-Bannermann) i pacifista, es veié obligat a abandonar el partit i es passà al laborisme.
«Quan aquella mitja dotzena de membres lliberals (els pacifistes) es passà al partit laborista. no desenes sinó centenars de mil» d'electors se'n anaven amb ells i s'han anat passant des d'aleshores.»
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Però no són qüestions t à c t i q u e s el que ha fet perdre valor al partit lliberal.
«Jo acostumava a predicar cl socialisme l'any 1906 als meus oients i així ho feien altres
lliberals. Qualsevol que fos sorprís fent això dintre del partit lliberal seria avui expulsat.»
No és, doncs, la manca d'organització, ni la manca d'habilitat, ni tan sols les
seves c o n c o m i t à n c i e s amb la guerra, el que ha portat el partit lliberal a la
situació en q u è es troba, sinó la m a n c a n ç a d'esperit progressiu.
«Els que han fallat la gran «chance», han permès que els nous moviments d'idees
passessin per llur costat, han esdevingut estàtics, no han sabut respondre a l'apel·lació per
coratge i iniciativa, i han tingut l'oïda tancada a la gran protesta, ací xiuxiuejada, allà expressada a grans crits, de diferents maneres, per diferents veus, però amb el mateix esperit i com en un cor sempre creixent: que la injustícia social no és obra de Déu, sinó de l'home i que ja comença a ésser l'hora que l'home es posi a curar-la.»
.
L'il·lustre professor Gilbert Murray contestà a M r . Ponsonby a The Naiton
(núm. 29 de novembre). A l fet citat per Ponsonby, que la guerra fou la ruïna del
partit lliberal, c o n t e s t à :
«La guerra fou la ruïna del partit lliberal. Això és cert; però, tanmateix l'actitud del
partit lliberal era la bona.
Hi ha tot sovint una situació a la vida privada com a la pública, on tota línia de conducta porta a un resultat dolent i tot el que es pot esperar és de triar el menys dolent. Els
lliberals odiaven la guerra, però decidiren que era necessària. Els Jingos saltaren de joia
davant de la guerra i revelaren llurs odiosos excessos. Els pacifistes, contraris a la guerra,
es negaren a soportar-la i explotaren Ics seves penalitats per a llurs propòsits polítics.El resultat es podia preveure. Durant la febre de. la guerra, els Jingos foren fantàsticament populars; els lliberals que odiaven la guerra, foren confosos amb els pacifistes. Quan vingué
la reacció, els pacifistes començaren a ésser populars; els lliberals, que havien acceptat la
guerra, foren confosos amb els Jingos. Els lliberals incorregueren en una mena d'impopularitat durant la guerra i en la mena oposada d'impopularitat després de la guerra; i malgrat tot, tenien raó totes dues vegades.»
Dos punts, diu el professor Murray, separen el programa del partit lliberal
del programa laborista.
cNosaltres no creiem en l'abolició de la propietat privada o del capitalisme, sinó en
l'immens valor moral i vital de la propietat privada; nosaltres hem demanat sempre el perfeccionament i el refinament de les lleis de la propietat... [ en segon lloc, encara que nosaltres suportem calorosament el moviment de \cs Trade Unions com la defensa natural del
treballador contra el poder de regatejar del patró, no aprovem que les I r a d i Unions
governin el país a la manera australiana.»
Per Gilbert Murray, els problemes moderns han d'ésser resolts pel raonament i no per la passió.
«... el conservadorisme apel·la a l'instint... amb una barreja d'interès de classe; el laborisme apel·la a l'interès de classe... amb una barregi d'instint; el lliberalismc apel·la a
la raó.»
Mr. Ponsonby ha respost en el nfimero s e g ü e n t de The Nation. Però un tercer corresponsal. Mr. E. D. Roome, ha escrit al diari amb dues cites de Mac

PERIÒDICS

I

REVISTES

637

Donald que fan referència als dos punts citats per Murray i de les quals
extrèiem aquests paràgrafs:
« L a r e a l s e g u r e t a t d e la
socialisme,

en

propietat

ó.a

relacionar la propietat

fpian

éfl

mantinuda

a m i ) fins i v a l o r s

per

virtut d'un Servei... K l

socials, no la destrueix s i n ó q u è

l'estableix... P a r l a r d'abolir la p r o p i e t a t fs follia, i a q u e l l s q u e es p e n s e n

q u e els

socialistes

h o volen fer, n o m ^ s t r a e i x e n llur i g n o r à n c i a de l a m a t è r i a . »

I sobre èl segon punt:
«Si el s o c i a l i s m e n o s i g n i f i q u i s a l t r a c o s a s i n ó p o s a r el l a b o r i s m e al l'oder, t a l m e n t
les

classes

treballadores

agrupades

poguessin

s e g u i r la

m a t e i x a política egoista

que

que han

seguit les classes capitalistes, el p r o g r a m a fora v e r a m e n t brillant!»

Així, doncs, sosté aquest tercer corresponsal que no hi ha diferència real
entre lliberals i laboristes i que un moviment Lib-Lab és perfectament natural
i justificat.
De fet, els principis del partit laborista no són pas molt diferents dels principis lliberals.
A Espanya, cal fixar ben b é idees. H i ha conservadors; hi ha potser una
punta de socialisme; p e r ò ningú no és veritablement lliberal. T o t serà confusió
i s'haurà de continuar contemplant com el noble títol de «lliberal» és usat per
disfressa, en un Carnestoltes que ja c o m e n ç a certament a ésser massa llarg.
P e r ò , com diu Gilbert Murray, ésser lliberal és molt difícil. Gairebé tan difícil
com ésser cristià. — J . C.
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